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porte quebra
odas fronteiras

Morte de jovem
levanta debate
Famíl1a de Eduardo Nascimento do
Cruz, cssessínndc no dia 21 de março,
promove manifestação pelo redução
.fa maioridade penal.
"
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JU\fentus tenta
sair da degola /

Se perder para o Guarani hoje às
20h30, o Moleque Travesso fico com

um pé no 2a divisão.

Página 21

-

.
Contar pode curar muitos moles,
garantem cada vez mais médicos,
que recomendam o prático com

regularidade. Especialistas do Uni
versidade de Viena apontam que can
tor: gera harmonia psíquica e reforço
o sistema imunológico, importantes
frente o problemas freqüentes, como
transtornos do sono, doenças circula
tórios e o síndrome de burnout - o

exaustão emocional.

Fonte: EFE

Clinica SorriOent

<Dr. 'i1iiago 'Monsefj(};ore(a
C$Pf!lC-J1?I

!Mestre em impCantoáontia
'Espedafista em Impfalltoáo#ti:l
'Espeda(ist.a em 4>erioiontia
Canira �'eraf
4>ní:teses Tel.: (47} 3OS5·2196

Rvn )<JIb Murtollta. 100· Centro· Jafl\jlu4 do $Ol
£'m<lI" çjínlc_rridenl@�fÍ<J.t:flI!tl'r

Filarmônica sobe
ao palco da Scar
Orquestra se apresento no próximo
sábado pelo primeira vez este ano.

Página 9

Base aliada·propõe mais 30
dias poro entrego do terminal
Prazo no projeto do Executivo passa de 31 de julho para 31 de agosto. Votação pode. ocorrer na segunda.

Página 4

A partida da' Malwee contra () Irã ontem, valeu apenas
como treinamento. Os jogadores asiáticos chegaram

atrasados à Espanha e foram desclassificados do Mundial..
Os jaraguaenses venceram o Irã por 6 a 1 e hoje estréiam
paro valer no campeonato. A partida que vai definir vago
poro final será contra os brasileiros do Carlos Barbosa.

-Pígiaa22

LEIA HOJE
.... �

POBRE CORAÇÃO
-- � - SEM UM RUMO

Jogo do amor nõo
tem vencedores
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OPINIÃO----------

CHARGE

TÔ ESPERANDOA IMPLANTAÇÃO
DO BILHETE ÚNICO...

-,

-----

PONTO DE ViSTA

DO LEITOR

Dengue
em Joraguá?
A situação grave que se encontra o estado do Rio

de Janeiro é preocupante para todo o Brasil e países
vizinhos. O mosquito aedes aegyptL(mosquito da Den
gue) antes de qualquer coisa? é um ser vivo e como tal,
sobrevive e prolifera conforme encontra condições. Os
especialistas alertam que os recipientes, como pneus
e outros que acumulam água da chuva ou água limpa, _

são lugares prediletos para a reprodução do m.osquito.
Mas isso requer algo que é muito difícil de lidar. Que é
o trabalho comunitário e o povo de um modo geral se
conscientizar e evitar ambientes favoráveis ao mosqui
to. Infelizmente, existem muitos que nem estão aí para
esse problema por idéias e atitudes equivocadas. O que
temos que fazer para evitar ou amenizar que a dengue
e outras doenças epidêmicas nos coloquem em xeque?
Preservar o meio ambiente!

É obvio que tudo passa pelo meio ambiente. Todos
os insetos têm sua população controlada pelos preda
dores naturais. Manter as árvores e ás florestas, os rios
e animais nativos preservados e a forma mais econômi
ca, segura e eficaz para evitarmos as grandes desgraças
de pragas e chagas que podem por a pico milhares de
vidas. Evitar colocar Veneno para "matar" o mato. Pois
eles poluem os rios matam os peixes, matam os melho
res predadores de todos os insetos, o velho amigo Sapo.
Até as temíveis aranhas são importantíssimas para o

controle dos insetos. Aqui em Jaraguá, ainda existe um

pouquinho de mata nativa e alguns desses maravilho
sos animais silvestres. Em contra partida é preocupan
te a devastação diária e o abuso com venenos para con
trole do mato.

Vamos salvar o que ainda resta nesta Cidade, urgen
temente! Temos que olhar a questão agora. As árvores
nativas por tabela além de favorecer ambientes para a

preservação das espécies nativas, ainda melhora o ar,

.

mantém a umidade salutar, evita a seca e protege as

nascentes. Evitemos as doenças mantendo as árvores
nativas em pé. Vamos dizer não àdengue preservando
o ambiente em Jaraguá.

EDSON GOMES, SERVIDOR PUBLICO

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão, 'CPF e

' telefone (' nõo serõo publicados).

. Destaque acadêmico com o Mérito Universitário
por acaso ou de maneira isolada. Insere
se a um trabalho permanente do nosso

Centro Universitário iniciado em 1996 e

à sua missão de estimular e potencializar
o desenvolvimento acadêmico no cam

po da pesquisa. Por meio do tradicional
tos acústicos em ambientes indüstriaís". Congresso de Iniciação Científica, Pesqui-

No próximo dia 9 'ae abril, na sede da
.
Vale registrar que das 398 bolsas conce- sa e Extensão, iniciativa dá Pró-Reitoria

FAPESC - Fundação de Apoio à Pesqui- didas a' estudantes catarinenses, nove Acadêmica, através do Setor de Pesquisa
.

S11 Científica e Tecnológica do Estado dê '"foram premiadas, três. em cada uma das _e Extensão e do Proinpes - Programa de
Santa Catarina, a comunidade acadêmica .: categorias: Engenharia;.Exatas e da Terra; Incentivo à Pesquisa, que realizamos to
da UNERJ e, porque não dizer, .a própria Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e dos os anos, é possível visualizar os vá
cidade de Iaraguá do Sill vívenciam mais Ciências da Vida. Os bolsistas seleciona- rios trabalhos em andamento no campus .

. um momento especial com a entrega do dos recebem auxilio para desenvolvimen- Agora, com a. indicação de um estudante
. Prêmio' Mérito Universitário a estudan- to dos projetos durante um ano. Após, do curso de engenharia, a UNERJ vê re

tes que se destacaram com' trabalhos_Uma auditoria elege os que obtiveram o compensados os esforços de integrar cada
na. área do '.desenvolvimento científico. melhor desempenho e envia a lista para vez mais a investígação científica, ao seu

. Representáiido 'a - nossa comuriídade, 0 a homologação 'do' governador' do Estado.' día-a-díanaformação de profissionais para
acadêmico Vinícius Sell Gonçalves, do Essa conquista, entretanto, não ocorre O mercado de trabalho.

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA
DO CENTRO
UNIVERS!TÁRIO DE
JARAGUÁ DÓ SUL'
-IJIIIERJ

curso de Engenharia Mecânica, integra
o seleto grupo de 9 estudantes classífica
dos. Na categoria Engenharia, Exatas e

da Terra, Vinícius desenvolveu o projeto
'Análise de NPS através do .programa Oc
tave com a finalidade de realizar tratamen-
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FALA Aí!

" A CPI tem o poder
de trazer (os diretores) ,

'debaixo de vara."
MAGNO MALTA (PR':ES),

. SENADOR, sobre a convocqçóo do
diretor do Google no Brasil. empresa

. acusada de veicular pedofilia
em seu orkul.

"Vai ser uma' guerra."
MARISA SERRANO (PSDB-MS),
SENADORA e relatora da CPI
que investiga gastos com cartões

corporativos do governo Lula,

"'0 que o Congresso
aprovo nõo é golpe."
DEVANIR RIBEIRO (PT-SP),
DEPUTADO FEDERAL, acusado
de golpista como autor de emenda

. permitindo um terceiro mandato .

.

consecutivo ao presldente Lula.

Baixaria
Senador Mão. SQnta (PMOS-PI), em discurso no plenário, comparou o mi
nistro Dilma Rousseff, chefe do Coso Civil, a "galinhos que cacarejam antes

.
-

de pôr o ovo", A ministra é citada pelo presidente lula como a mãe do PAC
e candidata dele à própria sucessão.'Mão Santa usou expressões do livro
"Minha luto", de Adolph Hitler, para fazer críticas às obras do Programo de
Aceleração do Crescimento, coisas absolutamente distintas e sem qualquer
ligação umbilical. As comparações provocaram gritaria entre as senado
ras. A catarinense Ideli Salvatti (Pn, já tida como mãe do PAC no Estado
e virtual candidato a governadora, exigiu retratação do peemedebista. Que,
mais tarde, tentou consertar o discurso, comparando a própria mulher a uma

"galinho choca". Esse tipo de baixaria no Senado da República e, particular-'
mente, do senador em tela, não é novidade. Ao contrário, tem permeado os

debates desde o grande escândalo do mensalõo.

COMO SERÁ?
. Pergllntar não ofende: quando a passa
gem .com preço único for implantada em

. Jarilguá, qual o parâmetro a ser usado
para defini-lo? Todos os trajetos ficam
em R$ 2,05, a menor tarifa vigente, ou
quem paga até mais de R$ 4 terá o preço
reduzido, acrescentando-se a diferença à
passagem de melior valor hoje?

FARRA LEGAL
.

A Câmara de Indaial criou o 13°
salário para vereador e reajustou os

salários, de R$ 3,5 mil para R$ 4,3
mil. Em efeito cascata, o prefeito
passa dos atuais RS 10,' 3 mil para
R$ 12,6 mil. Os vereadores vão rece

ber o 13° com base na freqüência as

sessões ordinárias, uma por semana.
O presidente em exercício Ivo Odorizzi
(OEM), acha justo e legal.

DEMORA'
A Operação !v1oeda Verde, desenvolvi
da peja Polícia Federal no ano passa
do em Santo Catarina e, também, em
Jaraguá do Sul, onde houve prisões de

. pessóns físicas e jurídicas acusados
de sonegar impostos e lavagem de

. dinheiro, já acumulo mais de cem mil
cópias de documentos. O processo é
lente porque toda o papelada precisà
ser perlclndn, para servir ou nüe.eemn
peç,as deinquérltns.

.
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POLITICA----------�

Mais 30 dias-para entregar terminal
Base governista quer que emenda e projeto sejam votados na segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

Vereadores da base governis
ta decidiram protocolar ontem,
uma emenda ao projeto de lei
do Executivo prorrogando por
3tJ dias os prazos para a Viação
Canarinho executar as obras do

Transjaraguá. A emendá esta
belece a data de 31' de agosto
para a entrega do novo terminal
urbano, além dos 11 míni-ter
minais e outras competências
da empresa concessionária do

transporte coletivo. No projeto
enviado à Câmara no dia 24 de
março em regime de urgência,
a data-limite é 31 de julho. A
emenda. e o projeto do Execu
tivo deverão ser. votados na se

gunda-feira, se o presidente em

exercício, Terrys da Silvá (PTB),
� acatar o pedido dos vereadores
da situação.

A decisão foi tomada ontem
duranteumareuniãonaCâmara,
da qual participaram os verea

dores Afonso Piazera Neto (PR),
.Pedro Garcia (P�1DB), Jurandir
Michels (PV), Dieter Janssen
(PP), Jaime Negherbon (PMDB),
Adernar Possamai (DEM) e José
Osório de Ávila (DEM), além da

Aprovado 10%
de reajuste

A Câmara de Vereadores
de Massaranduba aprovou, em

segunda votação, projeto de lei

que reajusta o salário dos ser

vidores públicos do município
.

em 10%, a partir de 1° de abril.
São 8,2% referentes à revisão

geral, com base nos índices do
IG:(lM no período de junho de
02007 a fevereiro de 2008, e ou
tros 1,8% de aumento real, este
não aplicado ao.prefeito, vice e

vereadores. Por isto, os vereado
res também votaram um projeto
específico reajustando os salários
deles nos mesmos 1,8%.

.

Na última sessão, a Câ
mara também aprovou por
unanimidade, e em segundo
turno, o projeto de decreto

legislativo aprovando a pres
tação de contas da Prefeitu
ra referente ao exercício de

. 2006. Outro projeto/aprovado'
declara de utilidade pública a.

Associação Comercial,' Indus
trial- e Agrícola do município ..

vereadora licenciada Maristela
Menel (PT do B). Com exceção
dela, todos os presentes devem
assinar a emenda. Eugênio Gar
cia (PSDB),.Rudolfo Cesser (PP)
e Ronaldo Raulino (PDT), da

oposição,' não participaram.
A proposta de prorrogação

dos prazos por maís-Sü dias leva
em conta parecer técnico da Se
cretaria de Urbanismo que apon-

. tou a viabilidadede execução das
obras em 140 dias. Além disto,
considera o período regimental'
de 30 dias necessários para apre
ciação e votação de projeto de
lei em regime de urgência. Nas
contas feitas pelos vereadores, a
obra, portanto, pode ser entregue
até 31 de agosto.

Apesar da iniciativa ter sido
do presidente em exercício, Ter
rys não participou da reunião,
para o qual foram convocados
o procurador-jurídico do muni
cípio, Eduardo Marquardt, e o

proprietário e diretor da Canari
nho, Décio Bogo. O empresário
não �pmpareceu nem mandou
representante.

/CAROLINA TOMASELLI Licenciada, Maris.tela participou da reunião e defendeu, a votação do projeto já na próxima sessão

. O ex"vereador Nilson Bylaa�dt deve senonfirmado :pré-candidatQ '_

Pré-convenção do PMDP vai
confirmar candidato a prefeito
GUARAMIRIM o PTB e PPS, "com quem já es-

Pré-convenção marcada para tamos praticamente fechados".
o dia 21 deste mês vai confirmar As negociações também estão
o pré-candidato a prefeito do sendo feitas com o PDT e PRo
PMDB para as eleições muni- Com exceção do PPS, os outros
cipais de 5 de outubro; As ins- três partidos, fundados no mu
crições podem ser feitas até às nicípio depois de 2004, farão
18 horas do próximo dia 18. O sua estréia nestas eleições. O
evento será realizado no salão partido também costura aliança
da Igreja Evangélica do centro, a com o PSDB.

partir das 17 horas. Segundo Bylaardt, até a data
Ainda que até agora o úni- da pré-convenção o partido pre

co nome colocado à disposição tende definir as candidaturas a

para a disputamajoritária seja o vereador. Serão dez homens e

do presidents da sigla, Nilson três mulheres, obedecendo à

Bylaardt, ele vê o evento como proporcionalidade de 33% exí
uma forma exercitar a demo- gida para elas. Já a convenção,
cracia, já que todos os peeme- <],ue vai oficializar o candidato
debistas interessados poderão a prefeito pela sigla, deve aeon

se candidatar. "E, também, para tecer no dia 15 de junho, um
mobilizar o partido", disse, in- domingo.
formando que os cerca de 500 Em 2004,NilsonBylaardt, ex-
filiados terão díreitoa voto.. vereador.foí lançadopelaprímeí-

Sobre possíveis. alianças, ra vez para disputai a Prefeitura, .

Bylaardt afirmou 'que' as con- coligado com o PT. Fbi o segundo
... versas.maisadiantadas sãocom . ..colocadoscom.õssüvotos. _ .'
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Comunidade protesta contra crime
Manifestação lembrará o assassinate do jovem Eduardo da Cruz, de 15 anos"
JARAGuA DO SUL

Uma manifestação que·
acontece na manhã de hoje, às
9h, em frente à Escola Estadual
Lilia Ayroso Oechsler, na TIha
da Figueira, vai lembrar o assas
sinato do adolescente Eduardo
José Nascimento da Cruz, 15

anos. Ele foimorto a facadas no
dia 21 de março, durante uma

festa no galpão de uma casa na

Rua Benjamina Klaus Bens, na
TIha da Figueira.

O operador de máquinas e

empresário Odair José do Nasci

mento, 29, tio de Eduardo, é um
dos organizadores da-manifesta

ção. Ele comenta que o objetivo
do ato é sensibilizar as autorida
des políticas sobre a necessi
dade de mais investimento na

área de segurança pública e pe
dir a redução damaioridade pe
nal de 18 para 16 anos. Segun
do ele, a idéia de protestar pela
mudança na legislação surgiu
porque o principal suspeito de
ter assassinado Eduardo

é

um

adolescente de 16 anos.
A manifestação acontece na

véspera do dia em que Eduar
do completaria 16 anos. A Es-

cola Lilia Ayroso foi escolhida
como ponto de partida por ser o
lugar onde ele estudava. "Essa
foi a forma que encontramos

para lembrar o aniversário dele,'
tentando evitar que aconteçam
outros crimes como esse", dis
se. Odair acredita que a prisão
a partir dos 16 anos é a melhor,
forma de o culpado ser punido
pelo crime cometido. "Se o me

nor de 18 anos tem responsabi
lidade para votar, ele também

pode assumir as conseqüências
dos seus ateis", opinou.

Ano passado, a morte do
menino João Hélio Fernandes,
de seis anos, arrastado num car

ro pelas ruas do Rio de Janeiro,
levantou polêmica e dominou a

pauta do Congresso. A ponto de

garantir a aprovação, em tempo
recorde, de medidas contra a .

violência e de gerar discussão
sobre a possibilidade de redu

ção 'da maioridade penal. A

polêmica foi motivada pelo en

volvimento de um adolescente
de 16 anos entre os cinco sus

peitos do crime.

.

DAIANE ZANGHELINI Eduardo da Cruz foi assassinado a facadas numa festa, no dia 21 de março

Saut afirma que é·mais eficaz investir na recuperação dos adolescentes

Falta de investimento é:entmve

para reduzir maioridade penal.
O çoordenador do Programa

de Defesa Articulada dos Direi
tos das Crianças e Adolescentes
da Furb (Fundação Regional de
Blumenau), Roberto Diniz Saut,
é contra a redução da maiorida
de penal diante-do atual quadro
da segurança pública do país.
Na visão dele, é mais eficaz in
vestir na recuperação dos me

nores infratores do que mandá
los para as cadeias.

"Um presidiário chega a

custar R$ 10 mil por mês ao go
verno, considerando os encar

gos sociais e a reinuneração da

equipe de recursos humanos,
despesa com reforma de pré
dio, alimentação, medícamen-

if] to, entre outros gastos. Com R$
�- 10 mil, pode-se investir num

� programa sócio-educativo para
'f:!. acompanhar até 20 adolescen-
o

� .tes", comentou. -
- .

� . Saut acrescenta também

que o orçamento do governo

Agressão
li mulher

A PM atendeu um coso de violência
contra o mulher no Ruo Cristina Mor
cejte, no Joroguá Esquerdo, no tarde
de quinto-feira. De acordo com o PM,
S.G., 27 anos, apresentava hematomas
nos castos, um corte no pé direito e um

corte no boca. O marido, G.Z., 25, ocu-
'

soda de tê-lo agredido, foi detido.

não vai ao encontro ao quede
termina. o Estatuto da Criança
e do Adolescente. '� lei está
certa, quem está errado é o go
verno, que não investe em Cen
tros de Internamento Provisório
é. programas sócio-educativos",
salientou, acrescentando que a

maioria dos adolescentes que
cometem crimes está em situa

.

ção de vulnerabilidade familiar
ou econômica•.

O - comandante da Polícia ComunidadeMilitar de Jaraguá do Sul, Cé-
sar Nedochetko, e o delegado - fecha rua hOJ·eda Polícia Civil, Uriel Ribeiro,
também .sâo contra a redução. Acontece hoje, o partir dos 1 Oh, o fecha
da maioridade penal, conside- menta do Ruo José Martins, no Bairro
rando a superlotação e a fal- Três Rios do Norte, em frente 00 erG "Do
ta de investimento em novos Trote 00 Galope". O presidente do Amor
presídios. "Aredução da maio- . jon ('ASsociação dos Amigos do Ruo José
ridade penal significaria criar Motins e Laterais), Gilberto Dal-Ri, a

um depósito de pessoas, im- pavimentação é reivindicado hií cerca de
possibilítandn a recuperação dez anos. Segundo ele, o via tem cerco de
desses indivíduos", afirmou quatro quilômetros e re-cebe fluxo· diório
Uriel Ribeiro. de 83 linhós de ônibus.
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Aumenta o registro de infectados
Heterossexuais são a maioria dos soros positivos,cerca de 500·pessoas.
JARAGUÁ DO SUL

Os- casos de HIV/Aids da

região aumentaram cerca de
2% nos dois primeiros meses

do ano. Em dezembro eram

644 casos, hoje este número

.passou para 657, um acrés
cimo de 13 novos casos. Do
total de soros positivos 59,2%
são homens e 40,8% são mu
_

..eres. O número é considera
do alto pela coordenadora do
DST/Aids de Jaraguá do Sul,
Leníria Menel.

Segundo ela, o crescimen
to é reflexo da vulnerabilidade

.
das pessoas. "Hoje não existe
mais grupo de risco. Está vul
nerável que não tem informa

ção", destaca. Profissionais
do sexo, usuários de drogas e

homossexuais eram consíde
rados os grupos de risco ..

Prova de que a denomina
ção "grupo de risco" não existe
mais são os números do pro
grama. Os heterossexuais são

maioria, cerca de 497 casos.

Usuários de drogas somam 74

pessoas, homossexuais (47),
bissexuais (17), por transfu
são (3), transmissões verticais.

Carteiros sem'
uma definição

O Sindicato dos Traba
lhadores dos Correios e Te

légrafos e Similares de Santa
Catarina, até o fechamento
da edição, não tinha divul

gado se iria aderir ao acordo
dos Correios - ECT (Empresa
Brasileira de Correios e 'Ielé

grafos]. O acordo 'prevê-que
o adicional de risco de 30%
sobre o salário seja pago por
mais dois meses e que em ju
nho seja incorporado à folha
de pagamento. Outro acerto

seria não descontar os dias de

paralisação.
Até a tarde de ontem, cer

ca de dez estados aceitarama
proposta, cinco recusaram e

12 ainda não tinham defíni-.
do. Segundo a assessoria de
comunicação dos Correios,
caso 18 estados concordas
sem a FÉmtect (Federaçã�·
Nacional dos Trabalhadores
em Empresas de Correios) a

greve seria encerrada.

(mãe para filho) existem 15,
quatro não disponibilizaram a

origem da contaminação.
O público feminino tam

bém apresentou aumento
nos últimos anos. Em 2006,
40,2% dos casos eram mu

lheres, agora são 40,8%. Nú
mero que deixa o Programa
DST/Aids em alerta. Já que
no caso de gravidez a mulher
deve passar por uma série de
cuidados. "O teste na gesta
ção é um direito e um dever.
O parceiro também tem que
fazer o teste. A mãe pode até
não ter, mas se o pai for soro
positivo, a mulher pode se

.contaminar e conseqüente
mente o bebê também", ins
trui a coordenadora.

Leníría ressalta a impor
tâncía de todos realizarem o

exame. "O diagnóstico prece
ce é a melhor saída. Quanto
antes o tratamento for inicia
do melhor", observa, O teste
é gratuito, assim como. todo
o atendimento médico e me

dicação.
<'

GENIELLI RODRIGUES

SERVIÇO:
o QUÊ: exame HIV
ONDE: Posto de Saúde Central em Jaraguó
do Sul (Ruo.��:l��l�JI;,qu, 123 -; Cen�ro)

MO: ogentlUf,:pelO;telefone 3275-1710
UANTO: gratuito .

*Os Postos de Saúde (Central e Unidades
Bósico de Saúde oferecem preservativos
grotuitament

Na gestação o teste é um d.ireito da criança e um dever da mãe. Pai também deve realizar o exame, diz Leníria

Leitores discutem obras em
Maratona da Literatura
JARAGUÁ DO SUL

A literatura utilizada como

ínstrumento de interpretação
da realidade. Esta é a proposta
do projeto Maratonas' de Lei
tura do Sesc (Serviço Social
do Comércio). O evento, que
teve sua primeira edição em

2007, volta a reunir um gru
po de 20 pessoas em torno de

grandes obras. São quatro ho
ras diárias, para aprofundar e

discutir bibliografias.
No total serão três dias- de

encontro, em dois momentos
distintos. C) projeto incentiva,
com a orientação de media
dores, as ínterpretações que
a literatura oferece para o en

tendimento ou a aproximação
do conteúdo dos livros com o

mundo de hoje.
O mediador da primeira

etapa será o assessor do Sesc
, para assuntos de literatura,

.

Carlos Henrique Schroeder.

O escritor, editor e crítico li
terário e colunista do O Cor
reio do Povo, é radicado em

Iaraguádo Sul. 'Ele apresen
tará obras de Dalton Trevisan
e Luiz Vilela. Em junho, é a

vez da convidada Julia Stu-
. dart. Ela é natural de Fortale
za (CE) e já escreveu dois li
vros. Julia discutirá as obras
de Adília Lopes e Fernando
Pessoa.

As inscriçõr .a estão
abertas na sede du Sese (Rua
Presidente Epitácio Pessoa,
1273 - Centro). O evento

fornecerá certíficado de par
ticipação com 12 horas/aula,
podendo ser estendido até 20

horas, mediante participação
em atividades complemen
tares programadas no Sese
na área de literatura, A par-

.

ticipação é gratuita. Outras

,informações pelo' telefone
3371-9177.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Placas indicativas no Parque Peabirú
.Fundema pretende cercar todaextensãodeparque, ohras iniciam em 30dias ..
BARRA VELHA

O Parque Caminho do Pe

abirú, área de' preservação
ambiental 'situado em Barra
Velha e criado há dois anos,
receberá em breve placas in
dicativas em toda a extensão.
O custo do investimento, pa-

.

gas com recursos públicos
destinados, à manutenção do

parque, será de aproximada
mente .R$ 7,8 'mil. A inicia
tiva é uma determinaçâo da

promotoria pública de Barra
Velha que encaminhou limi
nar solicitando a obra. Serão
280 placas indicativas de 60

centímetros por 40 centíme
tros distribuídas ao redor da
unidade. Também haverá três

grandes placas colocadas em

pontos estratégicos do muni

cípio. A intenção é orientar
os turistas e visitantes para as

atrações que existem no par
que e no município.

De . acordo com o presi
dente da Fundema (Fundação
Municipal de Meio Ambien
te), Orestes Rebello, o parque
também será cercado em toda
a extensão da área de preser
vação. A obra deve iniciar em
trinta dias e 95% do local já foi
mapeado.

A Prefeitura está prepa
rando também o plano de
manejo do parque que deve
indicar as melhores ferra
mentas no combate ao des
matamento e má preserva
ção. Entende-se por manejo
o conjunto de intervenções
que promovam a sustentabi-

, lidade e preservação de áre
as, protegidas por lei.

OSNIALVES

Sesi desen'volve programa
de tratamento de efluentes

. VALE DO ITAPOC.U

O Sesi (Serviço Social da In
dustria), que através dos alunos

jaraguaenses Lisiane Hõnnicke,
[onathan Gonçalves e Cassa Zipf,
desenvolveu um projeto de trata
mento de efluentes, pretende le
vantar os custos para implantação
do programa no Vale do Itapocu.

O projeto consiste no usc> da
casca de banana para o trata
mento de etluentes no lugar de
agentes químicos, o que reduz
a contaminação por metais pe
sados. A iniciativa foi premia
da no mês de março na Febrace
(Feira brasileira de Ciências e

'Iecnologial-em Brasília, Assim
que houver dados referentes aos

custos começam as negociações
para o uso do projeto no Rio Ita
poeu. Ao longo da margem do
rio existem diversas empresas
instaladas, das' quais muitas já
possuem programas de preser
vação da biodiversidade local.

A instituição trabalha nor

malmente com engenharia.ele
trônica associados a Lego, mas
evitando limitar' a capacidade
dos estudantes, abre espaço

. para. projetos diferenciados,
,
"Este foi o ponto forte que nos

levou a criar este projeto de

química com' a intenção de
beneficiar a indústria e o meio
ambiente", disse a estudante
Lisiane Hõnnicke.

Aprendizagem será voltado parQ as necessidade de preservaçõo

Serõo 280 placas indicativas para orientar os turistas e visitantes ao redor do Parque Caminho do Peabirú

Caixa contrata bolsistas do ProUni
Oportunidade de aprendizagem com auxílio financeiro para estagiários
VALE DO ITAPOCU

OS estudantes beneficiados
com o Programa Universidade
para Todos, do. governo federal,
terão uma nova oportunidade
de trabalho. É que a Caixa Eco"
nômícaFederai em parceria com,
o ministério da Educação abriu o

Programa de Estágios da Caixa.
Os interessados devem-procurar .

o Ciee (Centro de Integração Em
presaEscola) para preencherem o

cadastro e não ir direto ao banco.
Com esta iniciativa a Caixa

pretende democratizar o acesso

dos estudantes .de baixa renda
ao estágio durante o· aprendiza
do do ensino técnico e superior,
além de capacitar os estudantes.
O estágio é de 25 horas por se
mana podendo ser renovado por
até dois anos e o auxilio pago aos

estudantes é de R$ 380 para qua
tro horas trabalhadas e R$ 475

para cinco horas trabalhadas. O
gerente de Marketing da Caixa

'

.na superintendência da região
norte, Edmílson Bammesberger,
acredita que esta 'é uma grande
oportunidade de aprendizagem.

� O Ciee de Jaraguá do Sul fica
� dentro da' Unerj (Centro Univer
� sitário de Iaraguá do Sul) no blo-
coA e o telefone é 3372·�2032. . m outros estados já foram contratados mais de 20 mil estagiários
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Volta em abras e ações
na área de urbanIsmo .

. s; "
..

_ Novas binários: Ilha da Figueira, Vila NoYa, Centro e Vila Lenzi .
.

_ Mais segurança com a impLantação de ciclofaixas.'

., AlQpUação e manutenção da rede de iluminação pública.'
_ Substituição de Lâmpadas para economia de energia.

.. ,

- Novo Plano Diretor domunicípio - Cidade Planejada.

SElIEi'ABIIMUIICIPAl ,-, PIIIfImI��
IflZEllll, • .l1li.08.:

,
> • J .•• , .. ,

PROJETO SERRA DO
. MAR DO RÃ-BUGIO
o Projeto Serra do Mar, do instituto Rã-bugio, capacita atualmente 80
professores da região cum a finalidade promover a conservação da bio
diversidade local. A atividade está sendo desenvolvida com professores
dos cinco municípios que compõem a microrregião e outros educadores
já foram instruídos através deste programa.

JARAGUÁ DO SUL

Engenheiro lança
livro na Acijs

Américo Ribeiro Mendes Netto. engenheiro e executivo da área de comércio exterior,
lançará na segunda-feira, dia 7 de abril, às 19h30, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, o livro "Segredos de Passaporte - Crônicas de um Executivo lnterneclenel". A
obra reúne 26 histórias de viagens do profissional que tem 38 anos de carreira e já
visitou a trahalhe e iJ passeio diversos lugares em todo o mundo.

JARAGUÁ DO SUL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ESPORTES FAZ 15 ANOS

A Fundação Municipal de Esp,ortes comemora hoje 15 anos ,de existên
cia. Criada em 1993. atualmente à fundação esta instalada nas de-

.. pendências da Arena Jaraguá e conta com 35'funcionários:A"�rinéípal '.

tarefa da fundação é a promoção do esportedõ município 'e a ·ges�õo· ,

'

:,

dos campeonatos já existentes.' ',�
,
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MÚSICA DE CLASSE

Filarmônica abre a temporada
Grande Concerto será acompanhado do lançamento do primeiro DVD .

O público catarinense é
convidado, a prestigiar uma

noite especial: A'Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul
abre a sua Temporada de Con
certos 2008 no dia 12 de abril,
próximo sábado, às 20:30h, na
Scar. No programa, a Abertura
da Ópera Bodas de Fígaro, de
Mozart, o Concerto para Violi
no e Orquestra, de Mendelso
hn (com participação de solis
ta Daniel Guedes) e a Sinfonia
número 5, de Schubert. Além
de iniciar a série de concertos
da orquestra para. este ano,
esta noite reserva espaçopara
o lançamerito' do' 'primeiro
DVD do grupo, que 'será feito
após o concerto.

Gravado ao vivo, no Teatro
Álvarode Carvalho (Florianó- SERViÇOpolis) no 'dia' 20 de outubro

__-_------

de 2007, o DVD apresenta as. O QUÊ: Concerto da Orquestra Filarmô-
,

obras "Die Fledermaus",. de. nica de Jaraguó do Sul/lançamento
Strauss e ''A Grande Páscoa do OVO. Quando: 12 de abril, sóbado.
Russa", de Rimsky-Korsakov, ONDE: Sociedade Cultura Artística
mas o destaque fica para' o de Jóraguá do Sul - SCAR. HORÁRIO:

.
concerto para' violino e or" ?Oh30. QUANTO: Gratuito. ATENÇÃO:
quéstra, de, Mendelsohn, que. E necessário retirar as entradas com

na ccasíão também foi .execu- 'antecedência na bilheteria do Teatro,
tado pelo solista Daniel Gue- a partir do dia 5 de abril.

des, e que será repetido neste

concerto de abertura.
Desde os 10 anos Daniel

Guedes vem atuando como

recitalista, camerista e solista
das principais orquestras bra
sileiras e também nos EUA,
Canadá, Inglaterra, Noruega,
Itália e América do Sul. Corno
solista tocou sob as batutas
de maestros como: Pinchas
Zukerman, Isaac Karabtche

vsky, .Irwin Hoffman, Lior

Shambadal.Roberto Minczuk,
Silvio Barbato, Roberto Tibiri
çá, entre outros. Já gravou três
CD's, e foi considerado, pelo
[ornal do Brasil, o principal

. violinista de sua geração.

ORQUESTRA
FILARMÔNICA

No próximo dia 12, o público vai poder conferir o primeiro concerto do ano do Orquestro Filarmônico

'A revitaliz;a.�ão do C�ntfo
Histórico tr0uX� brilha e vida fi
um patrimôni0> antes consumido
pelo tempo. A partir de abrí]; a
Biblioteca Pública Municipal
passará a atender no local,
oferecendo acesso gratuito à
internet e ampla área para
leituras, pesquisas e exposi
ções. Além disso, quatro

.
'ambientes estão reservados
para cultura, lazer, turismo é .

seguranç;3 pública.
'

�Estaç�
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRiTOR

Ver:'omor
Verdade é que no jogo do amor não há vence

dores.
Eis que estava lá, e não me arrisco a usar a, mais

torpe e fácil das palavras, absorto.
Até que a vi, sim; era ela: caminhava sei bem

para onde, acho. Meu estômago dançou - aquário
indecente. Quatro passos. Agora cinco. Cuidado.
Sigo Raissa, Ou Joana, como me disse certa vez,
anuviada. Três passos. Pego em seu braço. Menti
ra. Vejo-a ganhar passos e sumir - palavras torpes
- no burburinho'.das calçadas descalças ilumina-

.
das. Resta-me - o resto é o que sou - chacoalhar a
cabeça e pensar mais uma vez em Raissa ou Joana .

nanoite azulada que mudou minha .... Quando pe
guei em seus cabelos e senti aquele cheiro doce.
Caminho sempre toda-noite por entre-ruas para
esquecer o cheiro que desola e oscila. Eu não te
nho medo de sob as gastas luzes dos postes recitar
Dylan Thomas:

"Em meu ofício ou arte taciturna
Exercido na noite silenciosa
Quando somente a lua se enfurece
E os amantes jazem no leito
Com todas as suas mágoas nos braços,

'

Trabalho junto à luz que canta
Não por glória ou pão .

Nem por pompa ou tráfico de encántos
Nos palcosde marfim
Mas pelo mínimo salário
De seu mais secreto coração".
Eu sou mais _um desses desvairados, um frag

mento do discurso amoroso. Afinal, alguém tem

que acreditar no amor. Ou não? As calçadas pa
recem não ter fim, mas em cada esquina espero
te encontrar "nos palcos de marfim". Eu não sou

Rimini do livro "O passado'" de AlarzPauls, para
quem "amar em excesso não podia dar certo."
Eu estou mais para o Maurice Bendrix do "Fim
de caso" de Graham Greene, que busca no amor

uma epifania. Amor. Amor. Amor. Palavra gas
ta, em desuso, mal utilizada e que já escondeu
a's maiores mentiras e crimes. Mas "eu trabalho
junto à ·luz que canta/Não por glória ou pão."
Uma amiga me disse que não acredita na pala
vra amor, mas em atitudes amorosas, outra me

disse' que o amor é um luxo desnecessário. Sigo
sozinho pelas calçadas, "em meu ofício ou arte

taciturna", tentando por ordem em meu discur
so, embriagado pelo cheiro doce dos cabelos de
Joana/Raissa. Nunca aprendemos a amar, tenha
mos 30 ou 80 anos. O amor sempre has tira do
raso e arrasta para a arrebentação: o acorde do
desespero, noite azulada. Caminho pelas calça
das. Fujo das ruas. Quero as esquinas de marfim,
talvez lá a encontre. Eu quero Raissa/Joana, as

calçadas, os cabelos, os cheiros, o Sexo, o toque,
o tapa. Resta-me - o resto é o que sou - chacoa
lhar a cabeça e pensar mais uma vez em Raissa
ou Joana na noite azulada que mudou minha... '

Um bom dia começa com 'um bom café!"

Sanduíche com

pão Ciabata
e um delicioso

café
. ,

O segredo de servir você bem!
-- AI�meda 25, sala 1.1. * Fone 3055 2229

VARIEDADES------------'----

Amor e luta
no Combate

Ming Ming é uma princesa de artes mar
ciais do século XXI e uma espécie femi
nino de Robin Hood que roubo por qmor.
Uma noite elo conhece O, um lutador de
ruo, e se apaixono. Mos Ming Ming não

sqbe que O é um conquistador incorrigível.DÊRRUBANDO MITOS
. �., -

Comoevitar
os nove equívocos
básíeos no rnundo

cos .negocias

Derrubando Mitos
Quando você compro um corro usado, pode
sentir vo.ntade de .acreditar no que o ven

dedor diz: um corro tão bom por um preço
tão baixo! Além disso, não acreditar nele

.

dá trabalho. Mos, se você não exercer um

mínimo de ceticismo, há um preço que
pagará mais tarde. Afinal, o cerre pode
dar problemas. Então você se arrepende
rá de 'não ter investido o ceticismo.

DESEJO PROIBIDO
Henrique pede a Diogo que consiga uma deter
minada substância na botica de Galileu poro
acabar de vez com o amor de loura e Miguel.
Miguel convence loura o contar sobre' a prn
posto de H.enrique. louro e Miguel prometem
jamois.omitir nada um do outro..Cândida en

contra André. João Antonio promete o Madale
na que jamais faria algo que pudesse magoar
Teresa. Florindo comemora ao ver que ficou
entre as finalistas do concurso da revista. Mag
nólia aconselha Florindo a ser verdadeira para
garantir o primeiro lugar. .

BElEZA PURA
-

Joana e Guilherme discutem, e ela vai embora,
contendo as lá·grimas. José Henrique vibra ao

saber que saiu o seguro do acidente. Betão con

sola Joana. Sheila acónselha José Henrique a

impressionar Robson na reunião com as vítimas
do ocidente. Robson pede que José Henrique
continue morando no mansão. Gaspar diz à Rp
bson que ele não deve perdoar Rakelli. Fernan
do diz a Anderson que adorou a carta. Eduardo
e Débora são assaltados quando estão juntos no

carro. Norma beija Guilhefme.

DUAS CARAS
Ferraço garante a Mario Paula que Renato está
bem. Misael diz a Juvenal que nada justifica
sua atitude autoritária e truculenta.Dorgivol
planeja atacar Juvenal no dia do comício. Cé-

.

lia vende-os dobrães por dois milhões de eu

ros, mas é roubada na saída da loja. Juvenal

percebe o interesse de Ronildo pela chave da

gaveta de dinheiro. Débora leva o cenógrafo As
tollo para arrumar o oficina. Macieira liga para
Branca e manda que ela jamais duvide que ele
a amo. Bernardinho, Heraldo e Dália vão ao

cartório registrar Ana.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio diz para Jurandir .que vai ser dificil
colocá-lo como padrinho no casamento dele
coni Débor.a. Jurandir vê Pedro e Alice. Jurandir
sai escondido. Alice vê Petrônio e vai lá falar
com ele. Pedro pergunta se Petrônio freqüenta
o bar. Ele diz que não. Ano fica admirada com

o ialento de Anselmo. Petrônio pergunta poro
Alice e Pedro o que eles estão fazendo na lapa.
Rofoela diz.para Bruno que vai para S.ão Paulo.
Ana e Anselmo conversam sobre músico. Ele
fico encantado com ela.

..CAMINHOS DO CORAÇÃO
Batista conversa com Regina e .diz estar preocu
pado com o sumiço de seu filho. Gór avisa para
Meduso e Metamorlo que eles precisam pensar
ell) uma maneiro de conter os mutantes peri
gosos, ou todos serão afetados. Silvana acorda
assustada e se debate. Metam,orfo aplica uma

injeção em Silvana e ela adormece. Simone diz

peru Paola que é melhor que eln.flque isolada
"_ por um tempo. Simone pede para Paola enten
,. der a situaçoo; mas ela se enfurece. Marcelo se

revolta conlrQ Júiio. Marcelo sai revoltado pelo
laboratório.

.
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Após detenção,
Naomi é liberada·
A modelo inglesa Naomi Campbell
deixou, na noite de quinta-feira, o
posto policial do aeroporto de Hea
throw, em Londres, onde ficou detida
por algumas horas. A detenção da toP
teria sido motivada por uma agressão
vérbal a um ofícínlde polícia. Naomi

"" já havia sido condenada anteriormen
te a realizar trabalhos sociais durante
cinco dias por ter atirado um telefone
contra sua empregada.

SUDOKU

Cantora solidária'
com os paparazzi
A atriz Eva longoria não é a única
celebridade solidária aos paparazzi.
Mesmo sem ter sossego dos'fotógra
fos, Amy Winehouse também resolveu
ser simpática com a trupe que fica, de
plantão na sua casa. Segundo o jornal
inglês "Daily Mirror", na última
semana, a cantora saiu de casa com

. bolo e xícaras de chá para quem
enfrentava o frio da noite londrina em

busca de mais um flagro seu.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O o�jetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de' 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada' coluna. Também
nõo se-pede repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

Gif ÁRI�S

,ftl' (20/3 a 20/4)

,
t..... I

ALua no seu signo
.\. � está em tensão

com Marte e isso
.

aumenta seu lado energético.
Para manter-se equilibrado
com ta nta tensão; faça ativida
des físicas, elas lhe serão um
canal para liberar o possível
excesso de energia acumulada.

Analy Rosa fala
sobre gravidez
Analy Rosa, que está gnívida de 12
semanas de Alan Pierre, diz que tem
tido um início de gravidez maravilho
so. Não sente enjôos, desejos, nadá.
Apenas fome além do normal. A ex-

.

sister, que conheceu o marido no BBB
7, descobriu que o bebê que espera é
um menino. Ele pode ser chamado de
Luca, Pedro ou Pierre, em homenagem
ao marido Alan. "Não vejo a hora de
ver meu filho!", vibra ela.

Velhinhas
Três senhoras, muito velhinhas, se
reúnem para o chá d'á tarde.
- Puxa, acho que estou ficando
esclerosada - comenta uma delas.
Ontem eu me peguei com a vassoura e

não lembrava se tinha varrido a casa

ou não.
- Isso não é nadà - diz a outra. - Outrõ

. dia eu me vi de pé, ao lado da cama,
.

de camisola, e não sabia se tinha
acabado de acordar ou estava me

preparando para dormir.
- Deus me livre ficar assim! Isola! - fez
a terceira. - e deu três batidinhas na

mesa toe-toe-toe. Olhou para a cara

das outras e emendou:
- Já volto, tem gente batendo na

porta!

DIVIRTA-SE

PREVISÃO DO TEMPO .

,

O ar seco mimtém o tempo estável com predomínio de
sol e poucas nuvens em SC. Temperatura mais baixa

� Fases da lua
ao amanhecer e em elevação durante os dias. .. ,

,
_

-r-'- ,
__ _ .

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE
O frio vai diminuindo gradativamente. .

21/3 '\) 29/314/3

� Jaragtlá de Sul e Região
�-_.. ----,--------�-���-----_ ..._-_.-- ..� -- __..-----

HOJE

MíN: 15° C
MAX: 28° C """"-...ro

Sol com nuvens

)(
GÊMEOS'
(21/5 a 20/6)
Você hoje está mais
ativo e em contato
com amigos, porém

a ·tensões entre Lua, Marte e

Plutão podem interferir OIiga
tivamente na qualidade dessas

relações. Controle sua maneira
de falar e evite criar conflitos
com as pessoas próximas.

t.� LEÃO

�..J (22/7 a 22/8)
:: '} Bom dia para o le-

� u.--: onino fazer algum
tipo de avéntura .:

Está no hora de aumentar s'ua
fé e permitir que os horizontes
se expandam, do jeito que você
merece. Faça tudo que lhe der
mais prazer e sinta ql!e para a

liberdade não há fronteiros.

#
LIBRA·

.

.

(23i9 a 22/10)
Você está rece

bendo a tens(io
planetária toda do

dia no setor �moroso. Apesar
da sua tendência a racionalizar
os sentímêntes, é provável que
hoje essa característica fique .

.

fora do seu controle. Entregue
se a(Í� momentos dé paixão.

DOMINGO

MíN: 16° C
MÁ)(: 28° C
Sol com nuvens

TOURO. �" CÂNCER

rr;r
VIRGEM

(21/4 a 20/5) �......� (2,.1/6 a 21/7) (23/8 022/9) .

.0 taurino está hoje . ;���� Embora o çanceria- Embora as energias
. mais pensativo e ,:: ,. no adore ficar em nó céu estejóm .

querendo entender' casa, as tensões do - - tensas, para o
.'

nielhor o'que se passar.no seu '. diode hoje com a bia eoi'seu'-' virginiano é interessante encorar
interior. CóÓ1 as tensões plane- mapa junto'a PlutÕõ.e Marte�. c. .. • assunto� que representem

.

. tárias o instigando a acessar interferem na slia área profis-
. verdadeiros mistérios:ESta é uma,

sua mente inconsciente, o me- sional e o forçam a cuidar desse maneira de descobrir alguns s'e�
.

Ihor é meditar. Esse processo assunto. Sua sensibilidade pode . gredos pessoais que estavam bem
lhe ajudará a se entender. ajudá-loo resolver conflitos. escondidos de você mesmo.

ti ti ESCORPIÃO

��*% (23/10 a 21/1 1)
· ;:::;;e��:::: Seu regente está
,

.' �., .hoje em aspectos
. t.._i

. ", tensqs no céu o q�e
toma Seu dia mais'

dinãmico, ma's cOm tendência
à agressividade. Fique então

·

bastante atento para não permitir
· que o nervosismo interfira nas

suas relações profissionais..

TERÇA
MíN: 17° C

.

MÁX: 31° C
Sol

O CORREIO DO POVO m .

SABADO, 5 DE ABRIL DE 2008 .

SAGITÁRIO

Cr'.
.. (2'2/11 021/12)

.Sua área do
namoro está
ativada pela Lua e ..

seus aspectos, e você se mostra
bastante conquistador. Controle
ape!las o excesso de ansiçdade e

a impulsividade. Viver momentos
de emoção intensa, é melhor
ainda mas de modo positivo.

CAPRICÓRNIO' .

(22/12 a 20/1) .:

"""'" Num �ia de energia
forte com interfe-

.
..

reÍ1cia de Plutão'
e Marte, é impartante cuidar

.

das cciisas em cosa e também
.

de assuntos de tamOio. Procure
manter seu senso prático e saiba
respeitar seu tempo..Ficor em
casa, ainda é a melhor opção.

AQUÁRIO
c (21/1 a 18/2)
Pense duas vezes
antes de falar hoje.

A Lua no signo de
Áries e suas tensões planetárias
mostram que seu jeito espontâneo

.

pode acabar chocando pessoas
que o cercam. A pesar disso, o dia
o ajuda na compreensão da vida e

de expressão.

PEIXES
.

-� (19/2 a 19/3)

.�,,=-' V'oce sente que .

deve desenvolver
algo criativo,'que

. venha diretamente do fundo das
inspirações. Procure aproveitar o
dia para colocar em prática seus

planos. Acredite nos dons que
lhe foram conferidos, e deixe a

insegurança de lado.
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m O CORREIO DO POVO
� SABADO. 5 DE ABRIL DE 2008

,
--

.

que completou
Parabéns �a.;� :r:���sni. a madrasta
12 anos dia t'o's dese'lom felicidades.
Meno. e os I

faz�ndo pose para a coluna

Ro�,g. que .completou 2 ano� ����aeus POIS. avós e padrinhos
.

mandam os parabéns;
•

A pequeno Maione Peres
completou 2 anos dia 3'

•

Os �ais Eliane e Mauríci�'deseJam muitas telicidade�.

VARIEDADES---------

O tio Ingomar 'e os avós Beno
e Gerda. desejam muitos
felicidades para a fofa

Eduardo Comile Schunke,
que completou 3 anos dia 3.

Heloísa c�el"o Iie��n:��i��::ira
Janaina e Cesar. rece .

c.omun"õo. "ole.
.

-

Daniello fernando Kroh':
� pequena inho dia 22/3. Os avos
completou 1 �n is Marcelo e

louro e lUCia. e os pal
.

Mariza. mandam abraçoS.

�
mIss 'LJ * liS
L O VE WEA R

Por Fobiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

." .•..••
Nesse mês as fotos

publicadas estão
concorrendo um pôster
30x40 fotografado no

estúdio da Foto Sul e

uma peça de roupa da

Confecção Nicolodelli.

"'."'1'11(,·.0::" ....
'

...••..• ;; ...
�_.,,:( :>;\,':- '_\::" """:'" ::"::�>.,_ -'(:::',. '_/':::::< ," .il

.·1

O pequeno Geison Luís Vier
.

cOmpletou 3 anos dia 30/3 Ogutz:
. os avós e tio Ma'r .

. s POIS.
CIO mandam.'

os parabéns.

Esse coelhinho
é o Matheus

Carlos
Eichstadt. que
completou
mais um ano

de vida dia
31. Os pais
Simone e

Cristiano e

a tia Dete

mandam os

parabéns.

Quem completou
10 anos dia JO
toi a gatinha

•

Larissa Beatriz
fallgater. Seus

pais Rosangela e
Nelson fallgater
desej�m tudo de
bom e que Deus

_

sempre a proteja.

VenhQ
_

conferir jaquefas innanfis
.

� preço de fábrica. ..
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v Mais de 500 ,imóveis
,
'. .

v Mais de 50 corretores

v Mais rapidez em vender seu imóveL

� Mais comodidade em atendimento

v Mais segurança e faciLidade

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

Empreendimentos Imobiliários I M o �,E,C'ê511jJ Á R I A

MENEGOTTI
BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
IMÓVEIS

?rfiSMa
IMÓV€!:I$

CRECI 2567"J-
PIAZERA
I�CRE�I 1713-J
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Á

MENEGOTTI
j

oM B l R A P�móveis

3371·0031www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VE"DE - ALUGA - ADMINISTRA

......tf

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada
• Piscina
• Salão de Festas
* Playgrond
* Finane. direto com

a construtora em até
120 meses.

5792 - AGUA VERDE - TERRENO·
450,00m2 Cf VISTA PANORÂMICA·

R$ 70.000,06

5905 - BARRA DO RIO CERRO· CHÁCARA
COM 130.000,OOM2 (52 MaRGaS) -

CONTENDO UMA CASA DE 430,OOM2 -

COM 01 SUiTE + 02 SUARTOS E DEMAIS
, CÓMODOS. PISCINA. R$ 730.000,00

TERRENOS

5808-PlÇARRAS314,73m2
RS 20.000,00

5824-JOÃOPESSOA375,OOm2
R$30.000,00

5854 - TRES RIOS DO NORTE
387,50m2 - R$ 20.000,00

5804 - CORUPÃ
4.724,30m2-R$34.000,OO

5746-ÁGUAVERDE
465,OOm2 -RS60.000,OO

5788-ÁGUAVERDE
450,OOm2 - R$ 70.000,00

5844-ÁGUAVERDE
450,00m2 -R$80.000,OO

5408 - NOVA BRASILIA
5.868,OOm2 - RS 350.000,00

5813-ESTRADANOVA
74.216,00m2-R$700.000,OO

LOCAÇÃO

WAS:.
BAIRRO JGUÂ ESQUERDO

RUA HORÁCIO PRAOI, 37 - 02 QUARTOS,
COPAíCOllNHA, LAVANDERIA E
BANHEIRO-RS300,OO

llAIBBO.J.Rts..BIDSJl.Q.S.U.L
RUA TRÊS MARIAS, LOTE 20 - 02
aUARTOS, SALA, COPA, COllNHA, LVD.,
BWC E GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL:
RS350,OO
BAIRRO AMIZADE

RUA EWALD SCHWARZ - 03 aUARTOS,
SL, coz, BWC E LAV.-R$415,OO.
BAIRRO E.s.,TRADA NOVA

RUA JOÃO MIGUEL DA SILVA, 514
ESTRADA NOVA 01 aUARTO, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM -RS 200,00

BAIRRO VILA LENll

RUA PAULO DOS SANTOS, 75-VILA LENZI
- PROX. ARENA - 01 sUÍTE, 03 aTOS, 02
SLS, COZ., LAV., 03 BWS, GARAGEM 03
CARROS, CHURRAsaUEIRA. SEMI
MOBILIADA. TODAMURADA.

s'c!i.R.Q.ffiÇ.B
BAIRRO CENTRO NORTE - RUA
ITOUPAVA, N° 377. CASA COM 02 OTOS,
SL, COPA, COZINHA, LAV.. BWC E
GARAGEM.

G.U8BAM!B!M
BAIRRO CENTRO - RUA VICTOR
BRAMORSKI, 150 - 04 aUTOS, SALA,
COPA, COZINHA, LAV., BWC E GARAGEM

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
• RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA
EOIF. ISABELA - AI' 1001 - 01 SUITE, 02
OTOS; SALA, COPA, COZINHA MOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

BAIRRO JGuÁ ESQUERDO.

RUA ADOLORATA PRADI, APTO COM 02
OTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA.
BWC EGARAGEM. - APTOS NOVOS

BAIRRO VILA RAU

RUA EUGENIO BERTOLDI, 218 - AP. 08
R$380,00
KITINETE

BAIRROVILA RAU

RUA CARLOS lENKE, 214 - KITINETE N°
01- RS 230,00 + AGUA.

BAIRRO SÃO LUIZ

RUA IRINEU FRANlNER, N° 220

KITINETES-R$415,OO
SALA COMERCIAl:

BAIRRO VIEIRAS

AV, PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BaGO & BaGO, SLS (01 à 08) da frente RS
600,00· SLS (09 à 14) R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCiAl

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX.
SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS-VÁRIOS TAMANHOS.

BAIRRO ILHADA fiGUEIRA

RUA RINALDO BaGO, N° 216 - 29M"- R$
380,00
TERRENO

BAIRRO ILHA DAFIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU

BAIRRO ILHADAFIGUEIRA

30X20TMROS - RUA RINALDO BaGO.
ÓTIMA LOCALIDADE·RS 500,00
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I ?i=lJsMai 3370.0022
8 M Ó v e J S Rua MaxWilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@prismaimoveis.com

TERRENOS - PROMOÇÃO DO MÊS CASAS
BARRA DO RIO MOLHAAMIZADE

0654 - Terron0321 ,00m'R$39.000,OO
2210 - Terreno padrão 1.633,OOrn' RS 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216 - Terreno ComertiaI2.567,SOm' BR-280 Próx,
ao Estofados Mannes - Excelente Area Comercial
Consulte-nos.
JOÃOPESSOA
2239·2249 - Lotes de R$25.000,OO, R$35.000,OO e

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros. 2274 VIEIRAS S'" 'Ch' • 20 -80 00 'I
.

cJEntrada 50% e saldo em até 12 vezes _ Financiado
¥ ItlO! acara C/ terr. ..0 f'

m r;nte
pelaCAlXA). Frente com 70,OOm, Casa de alvenaria Ci as.OOm

.

qto, ARAQUARI
TIFAMARTINS cozmna, bwc e ga':'gem, Cachoeira, Mata nativa, RIo I nacho 2207 _ BARRA DO ITAPOCU 93.050 00 m'
2229. Terreno 325m' R$55 000 00 R$ 75.000,00 ·Aceda proposta,

$
,

ITAPEMA
' • .

Casa. pomar, rancho. etc. R 132,000.00,
2211- Terreno 342,OOm' R$26.500.00 Aceita carro 2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara

.
.

35.425,55m' área de Pastagem R$ 88.000,00.
ILHADAFIGUEIRA

2263 • Casa Padrão 200m' terr. 569 m' • 4

qtos, 2bwc, Copa, Coz, lavand, Garag
R$160.000,OO

TRÊSRIOSDOSUL
2266 - Casa 140.00 m', terr, 350,OOm' 4 qtos,
2bwc, cozo R$ 65.000,00 -Aceüa carro

CHÁCARAS

2204 -12.146,00m' - Casa, cachoeira, lagoas,
rutas e grande area verde dentro da cidade

RS240.000,OO.

264·Casa 176,98 m' terreno 387,45m2 2273 - Apto. gadrão 110,00m' saia, copa. coz, 2

2 qtos, Suite, 2 bwc,Sala, Cozinha. Área de Festas cf ���óÕ��' 2 we e 1 vagas na garagem.

hurrasqueíra ,Lavanderia, Gar. para 2 Carros
.................. _ ........ _ .. _ ........ _ .... - ........· -:··,·".:zz:......·,,,·,·,,,,,,,,·2262· DONA EMMA (Próximo a 8R·470) Galpão 945

Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00 com Entrada de in'. 170001' Empresa e 245 m' para Residêndaj,
R$ 8.000 00 e Casas com 3 quartos oar R$82.000 00 com [Ierreno 5,244m'. Area para festas.laqoa, quadra de

,

$
..'

I

areia B rampa para lavação. 25máquinas de costura e
Entrada de R ·10.000,00. Financiamento pela CAIXA tJemaisequipamentosemóveisparaconfecçâo,
ECONÔMICA FEDERAL

'.

\INDÚSTRIA, '.. .�

CENTRO
2233 - RUTH BRAUN - 83m' 2 suites, copa. coz ,sala de
estarflntima.lavand., sacadacJ churr. R$174.782,OO.
PiÇARRAS
2236 -141m' area útil4 qtos., sala. copa, coz..tavanc.. 2 bwc.
2 sacadasfrentee lateral cJ churr. R$130.000,00
VILA NOVA,
2225 - Ed. Capri 11- Apto. com 1 Suíte, 2 quartos,
estar! jantar. COl, lavanderia. sacada com chunasq

.. _. __ ... _ .. _ .... _, vagas na Garagem Piscina Privativa, Área de
:2254 - BARRA 00 RIO CERRO Casa 134,00 m' : Piayground.
:Terreno. 546,45 In' 2 quartos, suite, sala, i

icozinha, 1 bwc, lavandena, garagem
'R$200.000,OO Aceita Propósta : ÁGUA VERDE

, _ _ _ __ _ .: 2232 Galpão l19,OOrn', Terr.364.00m'R$110.000,OO

2265· Casa S 120,00 m', terr.
325,00 m' - 2 Quarto, Suite, 2 bwc, Churr.,
iárea de festas e Garagem R$120.000,OO
.!Xc�it��r�p�st�: ,

GALPÃO
.

....

;
...

3371-2357
Plantão: 8404-1347

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

BarraSul
A imobiliária da Barra

PIAZERA
I�CRECI i 713-J

GIRASSOL
IMÓVEIS

CREel 2567J
Empreendimentos Imobiliários

1>,
•

www.parcimoveis.com.br
.

\
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IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594

www.parcimoveis.com.br

9117-8051 achave@netuno.com.br
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Ref. 0450 - Tífa Marlins - Sobrado
alvenaria - 04 dorrn., 02 salas,

. 02 Bwc e demais dep. com
garagem fechada.

Ret 207 - BARRA DO RIO CERRO - Casa
próximo a Malwee com 150;00m2. .

Terreno com 643,OOm2 R$115.000,OO.

Rei. 1953 - Terreno na Barra do Rio Cerro
(após a Malwee) com 463m2.

R$ 45.000,00

Ref. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira
com 80,OOm2 e terreno.com 360,00m2, 02
dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de

serviço R$ 50.000,OÓ

Rei. 2750 - Vila Lalau ,

lado Weg " - Terreno com 420,OOm2
c/15,00f'(1 de frente. 1.346,00m2

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS
COZINHA E
ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA 02
AMBIENTES
PONTOS DE
TELEFONE
TV E INTERNET
MEDIDOR
INDIVIDUAL
DE ÁGUA

o Apartamento

Rua Barão. de Rio. Branco, 221/02- Jaraguá doSul- se

Fone: (47) 3275-1594 - e-mail: wolfepar@netuno.com.br
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O CORREIO DO POVO n
FIM·DE·SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008 l1:li

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Àtendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 1264 - Vila
Lenzi - Casa
Averbada· alv. cl
3 dorm. sendo 1
suíte, bwc,
cozinha embutida,
lav., el 2 vagas na

gar. e demais dep.
cf sala comi de
70m2 mais 1 bwc.
R$ 200.000,00.

c.QO��J�SA.NJAJJIZ!..4 - LOTE 70 - 526,42M2.•
R$ 18.000,00

cóo. 3190 - BAIRRO RAU - lote - D·3 • Rua Bertoldo Hort com
525m2 - R$ 52.500,00

Apto 'com 3 quartos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia e uma vaga
na garagem. Possui sacada e churrasqueira coletiva. R$700,OO
aluguel,mais R$20,00 de taxa de limpeza! prox. ao centro!

'imóveis

Barra
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CREC!
! M o s I L

MENEGOTTI

PIAZERA GIRASSOL
IMÓVEIS

- ' .CBJ;CI 2567J
-----�.
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12 A)K)$ 3371·8814

Empreen-dimentos Imobiliários
www.seculus.net

www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Plantão 9653-5256

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais
dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço
Gourmet, Piscina, playground.

(Entrada de 20% e parcelamento
direto com a construtora em 120
meses (direto com a construtora

com correção do CUB)

Nova Brasilia -

Ed. Dam Emilio
- Apartamento
Novo com 2

quartos, sala
de estar e

jantar com
sacada e

churrasqueira,
cozinha,
lavanderia,
bwc e 1 vaga
de garagem.
R$ 115.000,00

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +
2quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2

vagas de garagem. Prédio com

elevador, área de festas com

playground. Excelente localização
e condições (Entrada de 40% e

saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do CUB)

-Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

suite + 1 quarto, sala de

estar/jantar, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem.
Condição Especial de
Lançamento -

R$120.000,OO - sendo entrada
de 50% e saldo em 24 meses

com correção do CUB

Ref 1003 - Cenlro •

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex
com 3 suites, 5
owe, amplas salas
de estar, jantar,
chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas
de garagem, área
total de 422m2.
R$ 590.000,00

. mais fotos em

www.seculus.nel.

Ref 0034 • Barra - Sobrado com 3 quartos, 2 .

bwc, sala de estar e jantar. cozinha, lavanderia,
garagem p/4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m2 e piscina - R$ 290.000,00

: TERRENOS "

'

.._ -
�

..

Ref 2019 . Schroeder I - Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,00 á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

346,50 m2 (14X24,75) - R$ 65.000,00

ReI. 007 - Champagnat - casa c/300 012 de
área, sendo suite cl closet + 2 quartos, dep.

empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão de
festas e demais dep., Garagem para 2 carros.

R$ 420.000,00.. _

_
��íãôo com 5'-'

quartos, ����ú 2:-suffes, sala de estar e jantar
'ampjás, piscina, área de festas, 3 vagas de

garagem - R$ 640.000,00

�eí ÚÕIJ5"- Centro :-Ca; com 3 quartos, sendo
1 suite, salas de estar e jantar amplas, cozinha,
lavanderia, dep de empregada, área de festas
com piscina, garagem p/4 carros, excelente

localização - R$ 650.000,00

Rel2045 - Cenlro - Terreno c/700m2(25x28) na
Barão contendo 01 casa resídenclaí.üt sala
comercial e 02 apartamentos. R$ 750.000,00

Ref 2033 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno com 810m2 sendo 18x45 Rua

com Asfalto - R$ 85.000,00 '
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

Ed. Astral · Ilha da Filtueira
Apartamentos Novos prox. Posto Perola e WeI! D

Todas as Salas tem mezanino

SALA 01 - cf aprox. 115 m'
RS 960,00
SALA 02 - cf aprox. 39 m'
R$ 325,00
SALA 03 - cf aprox. 45 m'
R$ 375.00
SALA 05 - cf aprox. 39 m'
R$ 325,00
SALA 06 - cf aprox. 83 m'
R$ 700,00

I
I

uJ

I'

O CORREIO DO POVO D"FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008

Plantão9973-8335

3371·8814
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

SalasCom�
- Ed. Bruna Mariana - próx. Unerj - com 30m'. R$ 300,00cada.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, aprox. 39m'. R$ 325,00
.-Sala Comi (Vila Lalau-prox. desp. Girassol)c! aprox. 40m'. R$ 350,00
-Sala Comercial (Centro - prox. Facchini e Jangada) cl aprox. 38m'. R$ 340,00.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala commesanino, aprox. 45m'. R$ 375,00
- Ed. AlbertoMarangoni (Vila nova prox. Posta Mime), cl aprox. 30m'. R$ 400,00.
- Sala Coml.(Centro-prox. Macol)c/ aprox. 32m'. R$ 400,00
- Sala Comercial(Guaramirim - LateralBR) cl aprox. 90m'. R$1.11 00,00.
- SalasNovas(Centro-Prox. Pracon) diversos tamanhos, de 32m' a123m' de R$ 420,00 aR$1.600,00.
- Centro frente Posto Mime/Schroeder - salas comI. ci aprox. 30m' - a partir de R$ 450,00
- Sala ComI. (Centro - prox. Jangada) cf aprox. 90m'. R$ 600,00.
- Sala Comercial(Chico de Paula-Prox. Agro Cml Postais) claprox 50m'. R$ 590,00.
- SalasComerciais - RuaWaldemarGruba, 2650 (ao lado do Besc). R$ 750,00 cada.
-Sala comi-ilha da Figueira (ao lado do Besc - Vila Lalau) cl aprox. 203m'. R$ 750,00.
-Sala 02(ceOOo - em frenteMilium) cl aprox. 80m'. R$ 800,00
-Sala Schroeder(Schroeder- prox. a Pan. Hora Certa). R$ 800,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)c! aprox. 168m'. R$ 900,00.
-Saía comercial (Barra - prox. Posto Km 07)c/ aprox. 167m'. R$ 1.000,00.
- S�la ComI. (Barra Rio Cerro -próx Ponte Argi) cl aprox.100m2. R$1.000,00.
-Sala Comercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$I.000,00.
-Sala Comercial(Centro - próx. antigo Angeloni) cf aprox. 70m'. R$1.200,00.
-Ed, Paloma(Centro-lab. Flaming)cl aprox. 70m', R$1.500,00.
- Sitio cl 02 casas e 01 galpão(Scllroeder-Posto Mime) RS1.500,OO.
-Casa Alvenaria (Centro - prox. Verdureira Raquel). R$1.800,00
-Ed. Barbara(Centro - prox. Jangada) cf aprox. 200m'. R$1.800,00.
- Casa Alvenaria(Centro-prox. Facchini). R$ 2.80.0,00.
- Casa Alvenaria(Centro-prox. Jangada) c! aprox. 350m2.RS 2.500,00.
Qª!PQ�$
-Galpão cl escritorio (Vila Nova - prox. GaleriaVasel).R$4.000,00.
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl aprox. 960m2 - R$ 5.000,00.
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ aprox. 550m', R$ 9.500,00.
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox. 350m'. R$ 380,00.
- Terreno (Prox. Portal) cl aprox. 2.000,00m'. 1.000,00.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

01 Quarto:
- Ed. Lilium(Viia lalau - prox,Atacad�o da Ceramica)clmobilia,Dl garagem. R$ 380,00.
- Ed. Morada do Sol(Viia Nova-prox. Forum)c/ churrasqueira, garagem RS 410,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest California)cl garagem. R$ 500.00
- Ed. Alpha(Czerniewicz-prox. Canarinho) cozlnhamobiliada, c/churrasqueira. R$550.00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cfmobilia, garagem. RS 600,00.
02Quªrto$;

- Apto( Ilha da Figueira -prox. Ponto Cml. Figueira) 01 garagem. R$420,OO
- Ed. Lilium(Viia Lalau - prox.Atacadâo da Ceramica)cl mobília, 01 garagem. R$ 450,00.
- Ed. Ferreti(Centro-prox. Clínica Feto) sacadacl churrasqueira, garagem. R$ 530,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José)clmobilia, garagem. R$ 650,00
- Ed. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) c/ garagem. R$ 680,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest California)cl garagem. R$ 800,00.
��
- Ed. Cezane(Barra do Rio Cerro-prox.parque Mallwee) cl garagem. R$ 530,00.
- Ed. Rebello(Centro) c! garagem. R$ 580,00
- Ed. João Batista(lIhada Figueira-prox. Casa do Criador) cl garagem. R$ 600,00.
- Ed. Amaryllis (Vila NOva-prox. Via Pão) cl garagem. R$ 620,00.
- Ed. Marangoni(Vila Nova-prox. Mime) cl garagem. R$ 680,00.
- Ed. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) cl garagem. R$ 750,00
- Ed. Dam Lorenzo(Centro-prox. Res!. Cali!ornia)c/ garagem. R$ 750.00.
- Apto(lIha da Figueira-prox. Posto Perola) ci garagem. RS 770.00.
- Apto(Centro- em frente ao Beira Rio) c/mobilia, 02 garagens. R$1.500,00.
- Apto(Centro-prox. Estudio FM)cf 03 garagem. R$1.500,OO.
Ca$fi!!$;

- Casa Madeira(Vila Nova-prox. escola Roland Dornbuch) murada. R$ 620,00.
- Casa Nova Alvenaria(Barra-prox. Malwe) cf garagem. R$ 750,00.
- Casa Alvenaria(Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$1.1 00,00.
- Gasa alvenaria( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) c! piscina, murada. RS 1.600,00.
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. RS 2.400,00.
-CasaAlv.(Centro-prox. ColégioAbdon Batista). R$2.800.00.

LOCAÇÃO COMERCIAL

3376-0015
Barra
A imobiliária da Barra �

D�' •

.--arelmOVelS

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO - casa

alv.c/laje, 201 m2, terreno
c/408,90m'(14,50x28,2o) .

3qto, sendo 1 suite c/hidro
massagem, 3 owe, sala de
estar, sala TV, copa, essas três
peças com sancas de gesso,
COl. mobiliada,
.Iavand.churrasqueira. 3
garagens, fogão a-lenha, área
de festas, paredes com massa

corrida, piso cerâmico, desp.
aberturas em vidro temperado

.
cor verde, portâoeleirôníco,
inter-fone, alarme, alto padrão
de construçâo, Rua Vergílio
Satler, n' 133, R$ 315.000,00,
aceita AR como parte de pagto
no centro até R$ 120.000,00.

BARRA DO RIO CERRO
- casa alv. c/laje 225m',
terreno c!
449,47m'(14x32) .

aqtos, sala, copa, Cal.
Lavanderia, 3 garagens.
2BWC, churrasqueira,
área de festas, piscina,
despensa, escritório,
inter fone. portão
eletrônico, murado,
Rua Verônica D. Rosa,
nO 87 - R$ 185.000,00,
aceita apartamento
até R$100.000,00, ou
terreno ou carro até
R$ 20.000,00.

•

VILA NOVA - casa alv. c/laje, c/117,50m2, sendo
77,00m' averbada, terreno c! 375,00m2(15x25), todo
murado, 4qtos, sala. copa, coz, 2 banheiros, lavanderia,
despensa, fogão à lenha, Rua Domingos Demarchi, n'
177 - R$175.000,OO aceita casa c/ 3qtos em Barra
Velha até R$ 75.000,00 como parte de pagamento

·JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 11o,00m', sendo 36m'
averbada, terreno cl 285.17m', 3qtos, sala, copa. coz.z
BWC, íavandena, garagem, despensa, toda murada Rua

Arduino Perine n° 366 - R$ 85.000,00

JARAGUÁ 99 - casa alv. e/torre pvc,
67,2om' construçâo averbada.pronta para

ser financiada, terreno cf 319,00m'
(13x24), 2 qtos, sala.coz.bwc.lavanderia,

garagem, R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AMIZADE apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
R$ 79.000,00 ou R$ 45.00,00 entrada

e o restante parcelado

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900

JARAGUÁ 99 casa em alvenaria, com 2

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem.
Valor R$ 55.000,00

Plantão 9987-1004

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto padrão,
com 1 suite cf closet, 3 quartos, 2 salas,

cozinha, lavanderia, garagem, bwc,
churrasqueira, área construída 230m2, terreno

de 1500m2. Valor R$ 230:000,00 neg.

CZERNIEWICZ· CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 saías, escritório,
lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal, yaragem pi 3 carros. Valor R$ 380.000,00.

Aceita outro imóvel como parte do pagamento

CENTENÁP';O c/120m2 cf 1 suite
mais I qto, 2 salas, cozinha,

lavanderia, garagem, dep., terreno
de esquina cf 450m2 prox. a APAE

R$135.000,00

com 500m2, 4 suítes, 4 salas,
dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,

demais dep. R$ 390.000,00
"

VENDE OU TROCA-SE POR APTO
EMBC

quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda. .

R$ 95.000,00 ou R$ 45.000,00 entrada e

o restante parcelado em até 60 meses

CZERNIEWICZ c/1 suíte c/ hidro, 3
qtos, 3 salas, 3 bwc, cozinha,
dispensa, chur., garagem. Área

construída 300m2• EXELENTE IMÓVEL
Aceita imóvel na Barra Velha como

pagamento. R$ 300.000,00

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES -

Sobrado geminado cf 2 suítes, 1 qto,
3 salas, coz., bwc, lav., chur. e gar.

Área total construída 170m2

JOÃO PESSOA casa alv. de 2 qtos,
sala, cozinha; bânheir:.Q,Jay,,gnderia e

. varanda. 70,00m2 de área construída.
R$ 35.000,00 + parcelamento ou a

vista R$ 59.000,00.

Passaros. Terreno com 310m2 •

R$ 13.000,00 entrada e restante

parcelado. em até 60 meses,
o ., •

CASA NOVA dOA0 PESSOA geminada,
com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda, aprex,
100m2• R$ 85.000,00 ou R$ 42.000,00
entradíl e o restante parcela�.o em até

60 meses

RIO MOLHA em alvenaria, a SOm da
Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha,

bwc, garagem e lavanderia. R$130.000,OO
.
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EMPREENDIMENTOS

';: I MOB I L IÁ R lOS

CLAssmtu
� fiM-Df-SEMANA. 5/6 DE ABRil 1>1 2008

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

'a

.. .,. ....;:

; -, NOVOS TELEFONES: 3370-088&'· 3275-0077 • 3275-0500

RES. GRAN RAMÁ

RES. IPANEMA

RES. JULIANA
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Ruo Reinoldo Rau, 585 - Centro • Joroguá do Sul-SC I e-mail: imobiliária@jardirnjaraguo.com.br
PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137.4292

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
;

OBILiARIA
CRECI: 572·J

APTOTIPOl
A. Privativa= 113,OOm2
A. Total= 174,84m2

APTOTIP02
A. Privativa= 110,OOm2
A. Total= 171,84m2

-
e,

impresCl
Rua Roberto Ziemann
Com Celestino Depina.
Bairro Amizade

SPRESIDENCIALPI I

Localização Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano
70

PEQUENA ENTRADA E· SALDO EM 60 MESES.
Toda infra-estrutura

Localização: Bairro Jaraguá Esquerdo.
Prontos para construir.

"Informamos que as ilustrações deste folheto tem caráter exclusivamente promocional.
As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos
a serem firmados com os adquirentes".

EMPREENDIMENTO: MARCATTO IMÓVEIS ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OBILiARIA

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul
Consulte outros imóveis no site: www.jardiinjaragua.com.br

-
.

-

CRECI: 572-.1

Centro: casa em alvenaria com area 190,OOm2, 01 suite, 03
dorm. 02 bwcs, escritorio, sala de estar, sala tv, copa e cozinhá,
lavanderia. Área de festa com area.70,00m2, com churrasqueira,
despensa, bwc, garagem para 02 carras com portao eletranico e

interfone, terreno com 494, 16m2• Rua: Jose Emmendoerffer,
1772 - R$290.000,OO por R$265.000,OO.
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IMÓVEIS

,,��nIDe
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

I
I Ref. 6281 - Vila Lalau - Sobrado cf 350,00m2 -

3 donn - 2 bwc - sala intima/estar/tv - COl -

desp. - lav - gar p/ 2 carros - R$298.000,OO

Ref. 6289 - Amizade - Lot. Bella Vista -

Sobrado c/218,11m2 - Suite Master - Suíte Cf
ctoset - Suite - 2 salas eslar - sala jantar -

Lavabo - despensa - coz - lav - gar p! 2 carros -

área de festas ci bwc - R$390.000,OO

I
I Ref. 2047 - Czerníewícz - Terreno Comercial c/

545,16m2 - R$148.000,OOI .

Ref. 6088 - Vila'Laleu - Casa Alv. ci 13T,88m2
- Suite c/ctoset - 2 dorm - bwc - sala - COl

ampla - lav - gar pf 2 carros - R$169.000,OO

Ref. 6266 - Amizade - Lot. Versailles -

Sobrado c/156,OOm2 - 3 dorm - 2 bwc - sala

I estar/jantar - Cal cf móveis - lav - gar - sacada

I - desp.- escritório - terraço p! varal- churr-

I R$198.000,OO

ReI. 4602 - Nova Brasília - Ed. Mathedi II �

Apto c/BB,OIm2 - 3 dorm - bwc Cf móveis -

sala elsar/jantar - coz americana - lav - 2
vagas gar - R$105.000,OO

ReI. 6288 - Vila Nova, Casa madeira ci
93,OOm2 - 3 dorm - bwc - sala - COl - lav - var

- gar - R$149.-000,OO

Lotes Amizade
Lot. Itacolomi

terrenos
Residenciais cf

asfalto - A Negociar

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

LANÇAMENTO Ref. 4614 - Vila Baependi - Ed.
Betet - Aptos Novos em Conslr. cf 56,30m2 - 2
dorm - bwc - sala estar/jantar - sacada - COl -

lav - gar - Entrega em Dezi2009 - R$78.000,OO
_ (30% Entrada + saldo em SOX)

ReI. 4635 - Vila Rau - Ed. Lee Petit - Apto ci
78,OOm2 - 2 donn (com opçáo de 3) - bwc -

sala estar/jantar - Cal - iav - gar I móveis em:
Cal, bwc, escritório, cabeceira da cama -

R$108.000,OO

Ref. 6241 - Amizade - Casa Alv. em Conlr. cl
r19,40m2 - Suite ci closet - 2 dorm - owe
sala estar/jantar conjugadas - coz - lav-

cnurr - gar - R$159.000,OO
.

Ref. 4628 - Vila Baependi - Ed. Mariana Cristine -

Aplo c/ 134,47m2 - 3 dorm - bwc - sala estar/jantar
- sacada - COl - íav - gar - R$130.000,OO

Ref. 4553 - Clerniewicl - Resd. Juliana - Apto
c/95.30m2 - SUITe - 2 dorm - owe - sala

estar/janlar - COl cf móveis - lav - varanda - gar
- R$120.000,OO

ReI. 4627 -Vila Baependi - Ed. Gabriely
- Apto cf 107,31m2 - Suite - 2 dorm
bwc - sala - sacada - copa - coz - lav -

gar - R$118,OOO,OO

Ref. 4595 - Vila
Nova - Resd.

Monize - Apto cf
9SAOrn2 - Suite -

1 dorm - bwc
sala estar/jantar -

sacada c/ churr -

Cal -Iav - gar
R$115.000,OO

Ref. 4622 - Ozerniewcz - Resd. Adiiele - Apto
c/ 109,00m2 . Suite - 2 donn - bwc cJ móveis

- sala estar/jantar- coz C/ móveis -Iav
sacada - gar - R$128.000,00

Ref. 6287 - Ana Paula - 2 Casas Alv. - 2 donn -

bwc - sala estar/jantar - COl - fav - gar - área
de festas c/ bwc - cada uma com as mesmas

divisões - RS130.000,OO

Ref. 6293 - Estrada Nova - Casa Alv. c/
4S,5Om2 - 1 donn - bwc - sala - copa - coz -

lav - gar - R$84.000,OO

I
ReI. 6291 _ Schroeder _ Casa Alv. Cf 299,00012

i

- 4 donn - 2 bwc - saia estar/jantar - coz - lav - :
gar p/3 carros - área de festas cf churr - desp. ,

- R$260.000,OO - Com OpçãO de + um

Terreno cí675,OOm2 + R$50.000,OO

Ref. 6292 - Estrada Nova - Casa Alv. ci
154,OOm2 - 3donn - 2 bwc - saia - coz -Iav

gar - R$118.000,OO

1

Ref. 6285 - São Luis - Casa Alv. cf 137,oom2 J
Suíte - 2 dorm - 2 bwc - sala estar/jantar - COl 1
- lav - gar pi 2 carros - churr - R$140.ooo,OO I

1

i Ret 6273 - Amizade - Lol Ville de Lyon - Casa I
, Alv. em Constr. Cf 134.8Om2 - Suíte - 2 donn - i
1

bwc - sala estar!'janIa( - COl - lav - churr - gar i
pi 2 carros - R$210.oo0,OO l

: Ref. 6206 - Amizade·- Lot Grun Garten - Casa [
: Alv. em Constr. ci 144,70m2 - Suíte - 2 dorm - i
, bwc - sala eslaríJ3ntar - COl - lav - var - gar Pi 1
.

2 carros - R$175.00D,OO
.

i I
, i
: ReI. 6274 - São Luis - Sobrado c! 260,OOm2 - !
: 4 donn - 2 bwc - escritÓrio - sala estar{Jan'.ar - :
: COl - lav - gar - área de festas ci piscina e bwc j

- RS210.000,OO

• ReI. 6262 - Amilade- - Casa Alv. Nova Cf
160,OOm2 - Su�e - 2 dorm - bwc - lavabo -

sala estar/jantar - COl - iav - gar pi 2 carros -

área de festas - R$249.000,OO

! •

! I
;' I

I I
, I
1 !

: Ret 6251 - Amizade - Lot Grun Garten - Casa !

1 Aiv. Nova ci133.20m2 - Suíte - 2 dorm - bwc - I
: saia estar/jantar - COl - Iav - gar IV 2 caaos - I
ou.__

I
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• Compra • Vende • Aluga � Administra

3371-1500CHAl Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fax: (47) 3275-1500'1 Plantão: 9975-1500

e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobiliaria.com.brCRECI643-J

.
,

Terreno com área aproximada de 31 . 012,OOm2. ,

Sendo: frente cl 176,OOro com a Rua Edmundo Koch, fundos c(218,60m.
Lado direito°cl 184,3b,m e lado esquerdo c! 122,60m com 'a Rua Joã"õ Ropela'btà .

.
'

Referência do lrnvel: 1367

Autorização de venda: 2007061ND450000

Derriêlíis informações do imóvel

Serviços pblicos: água, Luz, telefone. transporte coJetivo, parte pavimentada e

.�, iluminação publica.
,

.

Edificado com casa em alvenaria de 80,96m2 e ampliação em madeira tJé'
25,20m2 de n01"455.

Documentaçeo:, Escritura.
-

Valor do irnvel - R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Entrega do imóvel de imediato'; Condições para pagamento à combinar.
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soluções construtivas
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WwW.PROMA.COM.BR
Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasília

s o I u ç õ e s c o n s t rut i vas Fone: (47) 3371 6310 - Jaraguá do Sul - se
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IMÓVEIS ---- ------- ---------- ----------- ---------------- ---- -- -------

imõveisplaneta CRECI24�

www.imoveisplaneta.com.br/imoveisplaneta@terra.com.br
RuaBarãodoRioBranco,557-Centro FONE- 3275 100CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC .

.•
-

PLANTÃO AOS SÁS, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

' .
.

1 ..

Osmelbore:apartamentosdeFlorianópolis
agora também vendidospela ImóveisPlaneta.

• Piscina

• Fitness center

• Playground equipado·
• Área de la z e r com churrasqueiras
• Salão de festas m o b il i a d o
• Circuito interno de segurança

CONSlWiNIlO SO>;HOS, 8lIRCANCO o FUTURO.

www.formacco.cotn.br

Encare a vida de cima.

Residencial Moradas da Serra
APTOS TORRE uB"
TORRE BOA VISTA

Residencial Terra Brasilis
Aptos NOVOS,
próximos ao

Centro, com 02
e 03 quartos,

todos com suíte,
sacada cl churrasq.
Pré-instalação pI
ar condo split

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REF. 2.60.1- Casa de alvenaría na Vila Lenn cl
116m2, piso cerâmica, paredes cl massa corrida, 3
quartos..z ,owe's, sala, copa. cozinha, garagem,

tevandérla. dispensa. Terreno cj 420m".
- ...... ,._ 'I"

.�.-;..E�·
�':::_:"FU�:F. z2S:1- Apto.
" t=

_ n-o'Centro:...
'

-,
'

c/186m2•
Prédio cl piscina
'; e playground,
'"

quadra
, , ;..j)oliesportiva e
: �

porteiro 24h.
'�. R$ 160.000,00
--if .... ',_

.

.......;,.."
Ed.laeser .

'}; ,Apartamento 124m',

" p� ���e��l���l::: �:��,
'�'.•"

cozinha, bwc, lavanderia.

: garagem, sacada
cj churrasqueira,

, R$ 130.000,00

REF. 205.1 Terreno comercíal de esquina
próximo a Prefeitura R$ 126.000;00

.•••.• , , " � <.,'.

Terreno central com 14X28 '

'" 392m2. R$ 130.000,00
__ .. ··,··········f·····.··················· , .. ·· .. ·,,·, ,. ", ..

REF. 255.1. Terreno CI 1.2oom2 - Lugar
calmo ti uma linda vista. R$ 120.000,00

REF. 253.1- Terreno no Bairro Amizade

� oi 350m2 (14X25�, R$ 30.000iOO

REF: 264.1- Terreno - Nereu"Ramos cj
51.000m2• R$ 110.000,00. Excelente

para sítio ou área de lazer,
, -

, Ref: 263.� - Terreno - Ilha da Figueira
cl 2.600m2• R$ 170.000,00

';'�.' ••••" •• " "'� d ><>.. " .. " •• " " , .. "".. ,

': REF. 227.1- Terreno Comercial na Rua
" , José Theodoro Ribeiro, na Ilha da

),figueira (6 kin doCentro) cf4.820m2•

IMÓVEIS

..

., COMPRA, • VENDE <li ADMINISTRA
,

'

R U A R' E I N O L O O ·R 'A O , 2 7 6
• C E N T R O ." j A R A ii U Á O O SUL

Que ver 'mais?
'V isit ,e nos s o sit'e :

www .. Imave l s c i d'a de .. cam _,11 r,

EDIFíCIO GOMES
,

(pR6:x. ANGELONI NOVO}
Apartamento cl 2 quartos, sacada.
área de serviço, cozinha, 1 vag ,

de garagem, R$ 75.000,00

REF. 3.1- Terreno com 900m2• contendo
14 quítinetes de 1 e 2 quartos, bwc, sala e

cozinha conjugadas e árei'l,de serviço.
Aceita imóvel de menor valor e imóvel

no litoral. R$.350.000,OO

REF. 230.1 - Casa mista com 6 quartos,
"
prõximo a WEG II. Terreno com 330m2

REF. 254.1, Casá Now cf 1 suite, � quartos,
cozinha, área de serviço, sala de estar ,(> Jantar,

2 vagas de garagem - Consulte--nos!

REF- 265.1 - CASA na Estrada Nova c!
4 quartos, sala tv, sala de jantar, cozínha,

bwc, área de serviço, garagem pi
2 carros, R$ 115.000,00.

�:;••Il!,,'\'1ii'*\*i,A'" Iiiiii' ( "

m,

,E.ntrôdc + Saldo .parcelado em até �Ox

C}'(:ORREIO Í)(fpoVO Dl. FIM,OE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 20D8

.JlpaltamentO
",Are�tota(áe 17�1,n2 ,

.

No
.

. ;, 1 SUlt� e 2 dormiumos '

, ,f
.:. Sacadagriff , Cen tro Ue
.} Sara com porcelanatto Jaraguá,-:.Jka6amento em gesso .- .

. ;. Infra-estrutura para,
ar condicionado tipoSp{it

Casa no Ceotroc/ 1 suíte + :2 quartos, 3 salas
arnpías.B banheiros. lavanderia, dependência de

empregada, 3 vagas de garagem, cozinha,
moblliada, com a metragem de 205m2, e o terreno
com 392m2, Imóvel Averbado, R$ 210.000,00

REf. 203.1. - Casa de alvenaria com 1 suíte,
2 dormitórios, owe, sala de estar em dois

ambientes, área de festas, garagem coberta para
2 carros, mezanino em piso lamlnado. Localizada

no. bairro Água Verde. Consulte-nos!

No Centro
de Jaraguá!

(Próx. antiga
Marc:atto Chapéus)

Vendas
Exclusivos

Financiamento direta com Q C!)nstrutoro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMOVEiS
COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

CRECI n012567 (47) 3373.1343
9923.42�1
PLANTÃO PERMANENTE
aguiar.ci@boLcom.br

OSN. CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
. RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADE-se

Cód:075 - CASA
ALVENARIA Cf 2
QUARTOS. Bwe. SALA.
COI.GARAGEM
TERRENO 360M'

Cf 6 QUARTOS, 1 C/SUITE, 5 BWC, SALA,
COl,CHUA. ESCRITORIO, GARAGEM P/ 2

CARROS.TERRENO C/400M2, R$ 180 000,00

BAIRRO AMJUDE - GUARAMIRIM
COD.OOS - CASA EM ALVENARIA Cf 120M' EM
TIJOLO AVISTA SEMI ACABADO

Cf 3 QUARTOS,SALA,COZINHA,2 BANHEIRO,
LAVANDERIA,

Cf 2 TERRENOS,VENDE-SE SOMENTE A CASA C/
TERRENO.

BAiRRO - GUAMIRIRANGÀ Cod, on -

CHACARA Cf ÁREA 20.000,00M', CONTENDO BAIRRO - llDAGI Cód. 078 - TERRENO Cf
CASA DE MAOEIRA, RANCHO; LAGOA DE PEIXE E APROX .. 750M' Cf CASA MISTA DE 75,00M', Cf 3

PASTAGEM. R$ 80.000,00 - NEGOCIAVEIS- QUARTOS, SALA COZ, BWC. R$ 45.000,00

BAIRRO - OUATI - Cód. 068 - UNDO TERRENO
Cf 25.346,25M', APROVADO PIO PLANTIO DE

ARROI, OISTANTE 1 KM DA BR-280,
VALOR'R$ 100000,00 - NEGOCIAVEIS

"22

8815p4112
Plantão 24Hs

r

CORRETOR DE IMOVEIS
Pro!ocólo nO 2008.24.02,0004€

3371-2117
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

,
'

VENDE: VILA·NOVA:'"Apartamento contendo
2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala, cozinha
(mobiliada), bwc social, sacada ct.
churrasqueira e garagem, Ed. Capri II
VENDE: AMIZADE - Terreno cf área 2.063,00.
m2, sendo 23,00 metros de frente pf Rua
Roberto Ziemann.
VENDE: SÃO LUIS - Casa em alvenaria
contendo 04 'dormitórios e demais

dependências, sendo 275 m2 de área
construída. Terreno cf área 427,50 rnz. Rua
José Narloch
VENDE: CENTRO - Excelente apartamento
mobiliado, contendo 03 dormitórios (1 suíte).
e demais dependências. Besldenclal Garden

I Flowers .

i VENOE: NOVA BRASíLIA - Apartamento
contendo 03 dormltórtos e demais

dependências, Ed. Mathedi I
VENDE: VILA NOVA - Apartamento (novo),
contendo 02 dormitórios (sendO 1 suíte),
demais dependências, Residencial Monise

.�

VENDE: BAEPENDI- Apartamento (novo)
contendo 3 dormitórios (1 suíte), sala,

cozinha, lavanderia, bwc social, sacada cl
churrasqueira e vaga de garagem pi 2
veículos. Rua Bernardo Dornbusch

Residencial Caribe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

.. I�
SPEDITO!
IMÓVEIS - CRECI: 4364

----=..::-'"

3275·3300
f""'_"'�"'--'�"-"�'-"-"'--"-"-

L

I Procura imóveis na praia?
Temos pra vocêH!

L. OonsiJUe-nos 3275-330.

"tt*ltapema (mela-pr
.. Balneário Cambo

* Florianópolis

J msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: espedito.imoveis1

vendas@espeditoimoveis.com.br

Rua Bernardo Dorbusch, 881 - Bairro: Baependi - Cep: 89256-100 - Jaraguá do Sul - SC

ReI. 53& - Chácara com 2 lagoas. áréa de 3,300m2,
Bairro: Ribeirão Grande do Norte. Valor: R$ 55,000,00.
ReI. 563 - Terreno de esquina, área total de 364m'

(14x26m). Bairro: Três Rios do Norte Valor:
R$29.000,00 '

Ref. 540 - Terreno com uma área de 5.871m2, em rua

asfaltada, próximo a Unerj. Bairro: Água Verde. Valor:
R$1100.000,00
ReI. 542 - Terreno com 386m', bastante área verde
com riacho em frente, pronto para construir, com bela
vista para cidade, escriturado. Bairro: Czerniewícz.
Valor: RSSO,OOO,OO, Aceita carro na negociação.
ReI. 522 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 03
dormitórios + 01 suite, 03 Bwc, 02 garagens, área de
serviço, 10 piso com .ãrea de festa com fogão a lenha e

galpâo, 20 piso com as dependências, área priv,
322m2, área ten. 6S0m2, tem escritura, pode ser

financiada, rua de lajotas, Bairro: Czerniewcz. R$
215,000,00
ReI. 520 - Casa de alvenaria, 03 dnrmãórins, sala,
cozinha, Bwc, área de serviço, área priv,140m', área
terr.752m', tem escritura, casa de esquina, Bairro:
Estrada Nova, R$11 0,000,00 Aceita proposta,
Ref. 528 - Casa em alvenaria, 04 dormitórios, 01 Bwc,
sala, cozinha, 02 garagens, área de serviço, toda
murada, rua astanaoa, Área total: 450m', Bairro: Chico
de Paula, Valor: 105,000,00 Aceita proposta
Ref. 514 - Casa em alvenaria, com 02 dormitórios e 01
suite, 02 Bwc, ·03 garagens, área dê serviço,
churrasqueira, intertone e portão eletrônico, toda
murada, Tem escritura e pode ser financiada, Bairro:
Amizade, Valor: R$lS0,000,00

• 3 dormitórios + 1 suíte e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem,

• 2 dormitórios + 1 suíte,
• 1 dormiório + 1 suite,
• 5 saías comerciais,
,o 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina;
• salão ele festas;
• playgrond; Finane_ direto cl- a construtora

.'
•

financiado em até 120 meses

CRICIÚMA im�pomJp�o�
CONSTRUÇÕES

'ReI. 571 - Casa de alvenaria, 03 dormitérios sendo
02 suites e 01 closet, saia e copa conjugada, Bwc
principal, área de serviço, garagem, churrasqueira,
toda murada, com escritura, área priv. 120m2 e ãrea
ten 335,SOm2,Bairro: Amizade, RS170,OOO,OO

Aceita-se propostas,

Ref. 549 - Casa de alvenaria, com 02 dormitórios, 01
suite, sala, copa, cozinha, 03 banheiros, garagem,

área de serviço, área de !estas comchurrasQueira, 2°
piso rústico, murada, com calçada e brita ao redor da

casa, Tem escritura, Área priv. 234m' e-área terr,
363m', Bairro: Estrada Nova, Valor: R$ 190,000,00,

Aceítaproposta. ,

Ref. 566 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 03
dormãérlos sendo 01 com sacada + Oi suite com

sacada: sala e copa conjugada, escritório, area
canst. 171 ,91m2, área terr, 537m', tem escntura,
pode ser financiada, acena-se 02 imóveis na

neçocaçáo. Bairro Novà Brasãa R$ 240,000,00

Ref. 518 - Terreno com 1,497m', plano, tem
escritura, aceita-se proposta, Bairro: Três Rios do

Sul. Valor: R$ 43,000,00

Fale com um "Corretor On line" acesse o site: www.espeditoimov-eis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

<' 3370-6370
Plantão de Vendas

8804-4467

ReI. 350 - Jaraguá Esquerdo - casa cf -

214,OOm2, terreno c/618,00m2 05

ôorm..copa, 02 cozinhas, lavanderia, 03
owe, churrasqueira grande, garagem,

sala, varanda. Aceita na negociaçâo troca
por outros imóveis.

Ref. 150 - CENTRO - 02 casas,
terreno c/450,00m', próx. a

Prefeitura Municipal, R$
115.000,00 Aceita casa, apto.

Ref. 202 - BARRA DO RIO CERRO
- Sobrado cf 2 suítes, 4 dorm.,A
bwc's, 2 saías estar, 2 cozinhas, :1
lavanderias, 2 garagens. Aceita

troca por 2 imóveis.

casa cf 02 dorm., 02 saías,
cozinha grande, lavanderia, owe, .

varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 85.000,00

Corretor de Imóveis

3376·1804
9904·2076

. ALBERTO G. MARQUARDT
e·mail: marquanllimoveiS@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 • Barra do Rio CerroCRECI12152

REF 068 • BARRA
DO RIO CERRO -

Gasa de alv (em
constr.) c/101m2.
suíte + 2 qts, bwc,
sala estar / jantar,
cozinha, lav,
garagem - R$
115.000,00

REF 065-
ERVINO -

Terreno c/364m2
(120m da praia)

Ref�72- Rio
Cerro· Terreno
com 27.000m2-

R$125.000,OO

Ref 073 • Barra do Rio Cerro - Casa Mista cf 68m2 - 3 qtos,
bwc, cozintia - Terreno cf 337,5m' - R$ 69.000,00

VILA NOVA· Apto Jardim 'das
Mercedes com 67,00m2 02

dormitórios e demais
dependências R$ 73.000,00
'liberado para finane. bancário'

DISPOMOS DE VÁRIOS LOTES N.A BARRA DO RIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quer ver maiS?

ConsUlte:
www.girolla.com.br

3275-5000
Plantão: 9979·7750

IMÓVEIS

3018 • APTnD CARVALHO com 1
suâe + .2 quartos, sala de estar,

.

cozinha rnob., 2 vagas de garagem,
sacadas. TODO MOB. R$195.000,OO

R� BARÃO DO RIO BRANCO, 650 • CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· SC

1008 • EXCELENTE
LOCALlZAÇÂO - CASA ALV -

CENTRO cf suite master +
3 qtos, piscina, ampla área
de festas. Posslblíídade de
troca por área eonstruda.
R$ 795 000,00

1102· CASA AlV. - BARRA DO RIO CERRO cf 210m', terreno c! 765m' - suíte + 3

quartos, churrasqueira, piscina com área de festas. APEN/IS R$169.000,00.

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
1108 - SOBRAOà, Barra do Rio Cerra, cf29.0m2, terreno cf 587,73m2 - 1
suíte master + 2 suítes + 2 qtos, área de festas cf chur., fogão a lenha,
piscina. R$ 450.000,00

1405 - SOBRADD,
Vila Lenzi cf piscina,
churrasqueira.
Tem sala comercial na
frente. R$ 270.000,00

1414 - VILA NOVA - SOBRADO
c/290m' em terreno cf 450m2 (30x15)

cf sala de estar, sala de jantar, 3
quartos, 2 bwe

•

s, chur.ínteqrada c/
saía TV, despensa, lavanderia,
despensa, terraço, garagem. R$

1305 - SOBRADO - PRÓX.
PREFEITURA com área de 305m' •

suite master + 3 quartos.
.R$ 440.000,09

2004 - EXCELENTE TERRENO' CENTRAL Cf
2.294,52M'. COND, RES. FECHADO. RS
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M'. R$190.000,oo
2010 • TERRENO CENTRAL c/ 337,50m'
(13,50x25). R$160.000,OO
2162· CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m'
(15 x27,06). RS 85.000.00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.

linda Vista da cidade, c/856m' (29,60 x 21 x

41.50x 40). RS 93.000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUA
ESQUERDO • EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREADE 2.652M'. ris 180.000,00

PRAIAS
2437 ··TERRENO Cf 454,55M' (15,50 X 21 ,50)
• LOT. RADUN - BARRAVELHA. RS 28.000.00
2438· PRAIA ITAJUBA - LOT SEREIADO MAR-
750mts do mar. Terreno cf 15,90 x 19. Entrada
de R$2.000,00 + 60parcelas

lOCAÇÃO", se
1$

.600· VILA NOVA RS 2.805,00
601- EXCELENTE LOCAL p/ fins comerciais. RS
2.505.00

603 - CENTRO· COMERCIALDU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M�) com suite master com
closed e banheira. 4 quartos • todos com

sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, salas estar e jantar. sala Intima,
copa. cozinha, área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço, em
terreno de 990m2 (55 x 18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO c/ suite + 2

quartos. R$ 630,00
606 • RfO CERRO cl suite +. 2 Quartos. RS
655,00
607 - CENTRO c/ 3 Quartos. RS1.505.00

608· CORUPÁ cf 3 Quartos. RS 385.00
610· ClERNIEWICZ - ALV. R$1.505,00

612 - BARRA RIO MOLHA· RS 375,00
613· BARRA RIO MOLHA· RS385,00
615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS -

ALVENARIA - R$1.505,00
617 - JOÃO PESSOA cf 01 suíte + 02 quartos.
RS505,00
619 - COMERCIALR$l ,255,00
621 -CENTf\O C/ 04 quartos. R$ 855,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VILA NOVA RS 2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

surte com hidro, 3 suites, salas estar e jantar.
sala íntima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa. banheiro de serviço, garagem para 2
carros. RS 2.205,00
625 • CENTENARIO cf 01 suite + 02 quartos.
RS995.00
626 - NOVA BRASiLIA c/ 04 quartos. RS 995,00
627 • CHICO DE PAULA cf 03 quartos. RS
1.200,00
628· CENTRO CASA COMERCIAL RS1.SÓS,00
629· BAEPENOI R$ 455.00

633 • CENTRO c! 3 suite + 2 QUartos. RS
1.205,00
635· CENTRO ci 03 quartos. RS 755.00
637 • CENTRO cf suite master + 2quartos. RS
1.305,00
638· NOVA BRASILIA cf suite + 2 quartos. R$
855,00
639· NOVA BRASILIA c/ suíte + 2 quartos. RS
855,00

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suite + 2
quartos. R$ 905,00
641 - CENTRO cf suite + 2 quartos R$ 705,00
644.- CENTENARIO c!_l quarto RS 305,00
645 - CENTRO c/ 2 quartos. RS 525,00
646 - AGUAVERDEc! 03 quartos RS 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 Quartos R$
385,00
649 - VILA RAU cf 1 quarto - seml-mobüado .

RS425.00
650 - CENTENÁRIO • c! 2 quartos - semi
mobiliado. R$ 555.00
653 - BAEPENDI c/03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA DO RIO CERRO - cf 02 quartos R$
410,00
659· VILA NOVA- c!Ol Quarto R$ 245,00
660 - CENTRO C! 02 DORMITÓRIOS - RS
565,00
663 - CENTRÓ Ci 02 DORMITÓRIOS - RS
505,00
664 -CENTRO suite + 2quartos- RS 755.00
666 -CENTROsuile + zquartos- RS 785.00
669· CZE'RNIEWICZ • MOBILIADO cf 2 quartoS.
RS775,00
670· CENTENARIO cf Oi quarto. RS 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO· c! 02 quartos RS
695,00
675· CHICO DE PAULA quitinete R$ 305.00
679 ·ILHA DA FIGUEIRA quitinete RS 305,00
680· VILA RAU 3 quartos R$ 555.00
682 - VILA RAU c!2 quartos RS 455,00

r
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IMÓVEIS
PLANTÃO

8808-5378
8835-6617

R:João Marc:atto n" 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

"'C liDO '

,

ricardodmoveis@gmail.com

Cod.056 - Terreno e/17 .680m' no
centro de Guaramirim. Próx. ao
trevo principal. Consulte-nos.

cód.078 - Casa de alv. cf 2 quartos
no Jaraguá 99. R$67.000,00.

Cod.109 - Casa de alv. com 1 suite
master + 2 quartos, na Vila Lalau.
R$270.000,00'-Pode ser financiada
ou. troca-se por apart. no centro.

085 - Casa de alvenaria com 2

quartos no Rio Cerro II.
R$62.000,OO.

GÓd. 081 - Casa de alv. cf 1 suite
mais 2.quartos, no Bairro Amizade.

R$179.00.0,00. Aceita
Financiamento.

Cod.077 - Prédio de alvenqria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.000,00

Ref. 116 - Casa em alvenaria - São Luís
03 quartos + dependencies c/97m2

+ edícula com 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

iFranc·SCI Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento. .

GÓd.0119 - Casa de Alv.
Figueira c/ 4 qtos,2 bwc, área de
festas, etc ... R$150.000,00

(aceita-se imóvel de menor valor
como parte de pagamento)

Côd. 0156 - Maravilhosa
Chácara no Rio Branco cf

.

casa de Alv. , 2 lagoas cl
peixes. poço artesiano, etc ....
R4 220.000,00 ( estuda-se

proposta) Confira !!

GÓd.0123 - Casa mista

Baependi cl 3 qtos, bwc,
portão eletrônico, etc ... Imóvel
Legalizado R$ 135.000,00

Cód.0137 - Casa de Alv. e
João Pessoa cf 3

dormitórios,garagem.e demais
dependências. R$ 77.000,00

Côd. 0138 - Sobrado Estrada
Nova cf 1 suíte + 3qtos, etc ...
R$ 9Q.000,00 (negociáveis)

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se I
,lo,,"

_ �: '\.
• �: ." _

_
1
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IMÓVEIS

,Eod'etec·
fi CRECI1.105-J

2() anao

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

engetec@engetecimoveis.com.br
Rua Pe Pedro Francken, 253

._

Apto próximo Arena
"lançamento" Apto eli
suite (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. PfQX, ao

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 105.000,00 com entráda
mais parcelas a combinar!

Edl. Athenas • No Centro,
apartamento com 1 suite
mobiliada + 2 qtos, sala de
tv, sala de jantar, 2 salas de
estar com lavabo, cozinha
mobiliada, dep. compl de

.

empreg., lavanderia
mobiliada, garagem para 2
carros. 203 m2 de área

privativa. Excelente padrão de
acabamento. R$ 310.000,00

Edl. Carvalho -

Apto cf 3 qtos
(1 suite), sala 2.
ambientes, sacada,
cozinha mobiliada, .

dep, completa,
garagem.
R$1i'O.OOO,OO

Próximo ao Centro·
Apartamento com suíte
+ 1 qto, sala 2 ama., •

sacada el churrasqueira,
cozinha mobiliada,
garagem, prédio novo.

R$ 130.000,00

PalaZZ9 Ducale
'- Apto Novo
com 1 suite
+ 2qtos,
sala 2 amb.,
sacada com
·Churrasqueira.
R$130.000,00.

PLANTÃO 8412 ...4712 "'José Carlos I 8422-7655 eo Suely
8412-4110 .. Acassio I 8424 ..5050 --Luiz I 8424 ..4848 - Sérgio

r;;;r� Excelent;'nveSlimento - N�
'Térreo c/3 qtos, 2 ssas, cozinha, áreal Residencial Lalim

I de.servlço, bwc, 2 garagens, chur. No I' Apto c/ área aprox. de 130 e 105m2 Centro· Loc.o privilegiada na rua 28 de
l . 10 andar c/3 qtos, 2 salas, copa / 1

(2 e ,3 oorm). 4 aptos por andar (1 Agosto prox, a Associação Comercial c/
cozinha, área de serviço. 320m2 de I 'vagá.de gar:), pisein,!, playground, casa de 2501Jl2 c/ J qtos (1 suíte), sala Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
área construída. Lote c/413m2• I salão de festa, pintura externa de. estar, jantar, copa/ cozinha, chur., bwc: s, sala. copa/cozinha, área de

R$130.000;OO. ; Grafiato, chur. na sacada piscina. Lote c/ aprox. 900m2. serviço. R$170.000,OO
.��__�.. ." ......'.�._i L-__....;.,__� --'- -'- __,

Barra do Rio Cerro: Casa com 3

qtos (1 suite), sala, copa,
.

cozinha, lavanderia, área de

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$130.000,OO

Vila Nova, 542,4m2 cf casa de

madeira. plano. excelente IDe.

para prédio ou residência de ano

padrão. R$ 160.000,00.

Tifa Marlilis - Casa em alv, c/3
qtos, sala, copa/ cozinha,
garagem, mais 2 quiânetes.

Excelente retorno para investidor.

Jaraauá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. lote

com 342m2 de esquina.
R$ 65.000,OQ-

HàUs
imóveis

Czerniewicz ; Casa nova c/1 suíte
+ 3 qtos (sala de tv, sala de estar.
sala de jantar, cozinha mobiliada, 2

bwc
.

s, lavabo, lavanderia.
escritório. 280m2 de área

construída. R$ 310.000,00. Acerta
apto de menor valor no Centro.

com 2 qtos, sala, copa!
cozinha, 2 bwc

.

s, garagem

p/2 carros. Lote com 420m2.

Ilha da Figueira· Lote

plano com 450m2 corn

casa de madeira.

Rio Molha - Lote cf
450m2, cf casa de

madeira. R$ 30.ÕOO,00
.

_ Estrada Nova - Casa
mista cf 3 qtos, sala,

cozinha e bwc, lote com

380m2.

Nereu Ramos - Casa com
3 qtos (1 suíte), sala, copa
f cozinha, garagem,

.

churrasqueira; 3 owe s,

lavanderia, galpão
comercial com 100m2, lote

com 444,14m2• R$
165.000,00.

Casa com 3 qtos
(1 suíte) sala, copa, cozinha,
área de serviço, área de

festas, piscina, lote com
1350m2. $125.000,00

Rau - Lote com 3.500m2,
próximo a Unerj -
R$ 350.000,00

r
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'IMÓVEIS

No ReSidencial Mont Vermont voce encontra

lazer em todas as áreas,

Venha conhecer as últimas unidades disponiveis
do bloco A. que já foi entregue, ou reserve já seu

apartamento no bloco S, em construção,

-Churrasqueira na sacada
• ELEVADOR hidráulico com Nobreak
-Área de lazer com duas piscinas, playground
e-salão de festas

-Localizaçào privilegiada em local nobre,
.

na rua 13 de maio (Champaqnat)
• Financiamento Direto com a Construtora

Apartàmentos HEXAGONt.
ensenharia&construções

Construindo qualidade de vida

,Agende uma Visita
.

pelo·fone 473275-1447
Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

,.

i·

j - casa, na : ax o',
j Liemann, Bairro Czerniewicz, 04 dormitórios, 01 ,

j suite,sala jantar, sacada, cozinha, dep.empreuada, ,
. j banheiro social. wc auxiliar, despensa, lavanderia, i

• o ar condie., armarío cozinha, porta gar. automat,
.

i
. j Depósito, Laje, 03 garagens, Churrasqueira. Valor i·

à Vista: 400,000.00
.

o

!

I
'j 000

0143 - Casa na João Januário Ayroso, Bairro
Jaraguá Esquerdo, fr3 dormitórios, jantar,

; ; cozinha, wc auxiliar, despensa, lavanderia,
I oi 32 - Sobrado na Constantino 'Oliveira Borges: I. armario cozinha, piscina, Varanda, 01 garagens,

. t Bairro João Costa, 02 dormitórios, jantar, sacada, : .

Churrasqueira, Piso: C�rãmico.Com
, tozinha, banheiro social, lavanderia, Piso:' i estabelecimento Comercial em frente. Valor à

I cerâmico. Valor à Vista: 90,000.00 I. f,-----'_V_i_sta_:_29_0-'-,0_0_0._00 -l

I

.

J
, J239. - Casa na Rua: GUlHERME ZERBIM. Bairro :.
,
centro, 2 dormítérms, 1 suite, estar-social, jantar, :

o

cozinha, banheiro social, despensa, lavabo. '

depósito, laje, varanda, 02 garagens, Piso:
ceramico. Valor à Vista: 90,000.00 :

!
,

I 0282 - casa na Rua.: Cartos Hart, Bairro BR 208 i .

l KrIl 72,; 3. dormitArio.s, estar social, cozinha,
,

I' banheiro sôcial,clavanderia, depÓ"srto; laje, i
,

garagens, Churrasqueira, Piso: CERÂMICO.
yalo.ràyi�tª: 11º,ººº:ºº

0286 - smo na GERAL RIO DA LUZ, Bairro Barra
do no cerro, 4 casa de mad., lagoas de peixe.

Terreno com 130.000,00 m2
Valor à Vista: 1.350.000,00

0296 - Casa na CORUPA, Bairm seminario, 3
dormitórios, cozinha, banheiro social, lavanderia,

1 garagens, Churrasqueira, Piso: Cerâmico.
Valor à Vista: 65,000.00

.
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IMÓVEIS

www.vivendaimoveis.com

CRECI 2354-3 J

3372-1122
CORRETOR· OSMAR I A. BERTOLDI· 9981·1122
CORRETOR· IRIO LUIZ VOLPI·'9979·6750
CORRETORA· ANNE BERTOLDI· 9927·6088

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LAUO DO TEATRO DA SCAR

REF 1122 • Centro - Rua Barão do
Rio Branco - Ed. Schiochet • apto

130m'. R$155.000,OO

REF 1156 • Nova Brasilia - Rua João
Planinscheck, 1045 - Ed. Mattedi I -

apto 7511)'. R$ 97.000,00

REF 1159 • Viia Lalau - Rua Pedro A.

Fagundes, 45 - Ed, Vitória Régia - apto
75m'. R$110.000,OO

REF 1'161 • Centro - Rua Henrique
Piazera - Ed. Alés�io Bern - apto

174,45m'. R$ 300.000,00

REF 2464 • Centro- Rua Argentina, 70
• sobrado alv. 250m'. Terreno 450m2•

RS 300.000,00

REF 2507 - Vila Lenzi- Rua João
Carlos Stein, 1251 . casa alv. 139m2,

Terreno·533m2• R$143.000,OO

REF 2516 • Vila Lenzi- Rua Leopoldo
Gorges, 60 - casa madeira 80m' .

Terreno 360m'. R$ 58.300,00

REF 2518 - Barra Rio Molha -

Rua AnaZacko, 253 - casa mista
77m2. Terreno 370m2.

R$ 65.000,00

REF 2533 • Sâependi - Rua Vitor

Vargas, 69·02 aptos com 120m2
.

cada e sala comercial com 220m2•
Terreno 450nJ'. RS 610.000,00

REF 2567 • Schroeder- Bracinho -

Rua Mal Castelo Branco, 29 • casa

alv. 78m2, Terreno 450m'.
R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Corretor de Imóveis

IMÓVEIS

CREel • 132.52 Compra, Venda, Locação e Administração

Terreno com 26S,OOOm', a i
3 km do centro de Corupá i
SC, pelo valor de R$ i
90.000,00,

.

!Terreno de 11 ,500m'. i
!3,700 pés de banana i
I branca,01 casa de alv, de i

I· 120m'.rua Ervino Moreira, i
Corupá.Valor de R$:
1135,000,00, :

I"r�i�l�f�"'f;����"!
., Corupá-SC, pelo valor:

,
de R$ 70,000,OQ, ,

�------------����------------�!
.

I Casa com 195m', terreno

r= 1704m', pomar nos

l fundos, terreno encosta no

[río. Localizada no Bairro

I Seminário, Corupá. Valor R$
1165,000,00,

Chácara de 128,000m', 01 Chácara, terreno,
casa de alv, mais três 149,OOOm', com 6,000

moradias, lagoas, terreno pés de eucaliptos e área
c e r c a do, 8 O % e m pronto para plantar mais
pastagem, 01 cavalo, 08 '5,000 pés, 2 rios

cabeças de gado, Estrada localizado a três Km da
Rio Natal, $,8,$, Valor R$
220,000,00,

r:
Terreno com 4.000,0001'
m', Localizado no Morrol:
da Igreja, São Bento do i
Sul, pelo valor R$':
1,650,000,00.

L ..

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

Centro/Guaramirim-Vende-se apartamento com

142,00m2, sacadas, 1 suite, 02 dormitórios, BWC,
salas, copa/cozinha, lavanderia, terraço e garagem,

Corretora de.móveis

/

Casa com

160,00m2, na
Rua 28 de
Agosto, n 2278,
próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala,
cozinha,
lavanderia,
despensa,
garagem e 02
BWCs, no valor de
R$ 240.000,00.

Sobrado 336,00m2, próximo ao trevo 01, rua 28 de

agosto, com 03 dormitórios, 02 salasa, copa/cozinha,
despensa. sacadas, garagem 02 BWC, todas as

peças bem amplas no valor de R$

Terreno em Joinville com 360,00m2, na Rua Osmar Galdino Fagundes, Bairro Paranagua-mirim, no valor de R$
22,000,00, aceita-se carro como parte de pagamento e mal. de consu

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do centro de Guaramirim e a 2800 metros da Rodovia SC 413, com mata, água,
íuz.vendefroca por imóvel como forma de pagamento, no valor de R$ 42,100,00,

APARTAMENTOS· TERRENOS
CASAS

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.co�.br

Ref. 1571· Casa- Cenlro· com 1 sala
comercial + 2 aptos + sobrado, com

área de festas, piscina, R$ 1,000,000,00
ótimo para clínica.

Ref. 1651 - Penha - casa C/ sete, 3
dorm" cnur, garagem, R$ 270,000,00

CASAS[APARTAMENTOS
ReI. 1711 - Chico de Paula- Casa de madeira com 2 dormitórios, R$ 55.000,00
ReI. 1 001 -Jaraguá 99·3 dormitórios, sala, cozinha, owe. R$ 59,000,00
Ref. 1381 - São Crislovão - 'ldorrnií., bwc. cozinha "pronta p[ 2° piso RS 65,000,00
Rel.1821 • Madeira· Chico de Paula, 3 dormitórios, toda murada com portão
eletrônico RS 65 000,00
ReI. 1811 - Amizade- 2 dormitórios, bwc, sala, cozinha R$ 65,000,00
Re1.801 - Estrada Nova - casa alvenaria RS 70.000,00
ReI. 1851 - Rau - 3 dormnórios, sala, cozinha, bwc (forrode madiera) flS 70.000,00
Re1.1721 • São Luis - Madeira· 2 dormitórios, sala, cozinha, bwc RS 75,000,00
Re1.1991- Casa -João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - RS 80,000,00
Ref. 1672 - Vila lalau - apto em construção, ·Residencial Vermont, Com 2

dormitórios, sacada c/charrasqueira. garagem, a partírR$ 90.000,00
ReI. 1421 • Rau· casa 3 dormitdemaisdepend. 250m'RS 85,000,00
Rel.1901 - Rau -1 suíte, 1 dormitório, bwc, garagem para doi,s carros,
Ref. 1401 - Barra Velha· casa 5 dormit.demais depend, R$ 85.000,00
Ref. 1591 • Nereu aames- casa+ galpão 220m' 'irenteprua 8r280" R$ 85,000,00
Ref, 1971 • Casa - Tifa Martins - 2 dormitórios, 1 owe, garagem - R$ 90.000,00
Ref. 1101 - Agua Verde, 2 dorrnitónos, cozinha, owe, lavanderia RS 95,000,00
Ref. 1931- Area- Manso 200.000m2 R$100.000,00
ReI. 621· Chico de Paula -casa/íunío-comercíel S qtos, sala, copa, coz. 2 owe
R$108000,00
Ref. 541 -Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' • terreno com (�as casas

casa madeira - 57m' terreno esquina - RS 11 0,000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul - RS 110,000,00 com 3 dormitórios, 1 bwc, e

garagem para (loiS carros.
Ref. 1 091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão elelr" piscina RS 125.000,00
Ref, 971 .. Barra -casa/junto comerciaiS dorm, (r. Walrermarquardt) R$130,000,OO
Re1.1241- Vila Nova-casa 130m2madeira- R$130,000,00
ReI. 1661 - Centro· apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc, cozlma.lavanoería, garagem, sacada cichur. RS 135.000,00
Ref. 1841- Araquari· Sobrado corns dormitórios, 3 bwc R$140.000,00
Re1.1631-Sao Luil-2casa C/3dormrt., sala, coz, láVand, owe. R$150,000,00
Rel901 -santa Luzia- casasure + zoorm.+ salacomercial R$150,000,00
Ref. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 oormnõnes, 2 salas, área de

festas c/churrascuera e piscina R$160,000,OO
8$831-Vila Lenzi- 5 quartos, sala, copa, owe, surte, chur, cozinhaflS 180,000,00
Ref.1101-Cenlenário- 2casasnomesmoterren0150m'+70m' RS180.000,OO
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm" 2 bwc, 2vagas degaragem R$ 230,000,00
ReI. 1621 • Vila Lenzi - 2 casas sendo 1 sobrado 200m' + 1 de70m'R$240,000,00
Re1.1041- Barra Velha -sohradojindo proxa praia RS 250.000
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado 'alto padráo"RS 260,000,00

Ref. 1521 - Baependi • sobrado alto padrão 'interno inacabado' prox reer. Marisol
RS 385,000,00
Rel.281 - Penha-casa alto padrão 'frente p! omar" RS 550,000,00
Ref. 1511 - Centro sala comercial ótimo para clínica, ci255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado cipisclna R$ 1.000,000,00

SALA COMERCIJ\!"
Re11491- Rau· sala comercial c/garagem (prox. Unerj) R$ 35,000,00
Ref. 1751 • Sala Comercial. centro com 41 ,50 m2 RS 56,000,00

I�R!l�.!JJ)
Ref. 774/775-Jaragua Esquerdo -prox, arena -RS53.000,00
Ref. 1071 - Amizade - 400m2 R$ 43,000,00
ReI431-Jaragua Esquerdo-R$ 45,000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46,000,00
Ref. 514[515· Chico de Paula - terrenos 432m' RS 47,000,00
Re1.1981- Terreno ·Agua Verde - R$50,000,OO
ReI. 1801 - Água Verde- 455m2 RS55,OOO,OC
ReI. 1983 - Terreno - Agua Verde -327,00 m2 R$ 55,000,00
Ref. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,OOm2 R$ 55,000,00
Ref. 1951 • Ierrenn- Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55,000,00
Ref. 1541 - Rau - terreno 360m' R$ 58,000,00
Ref. 2061 - Vila Lenzi- 406m2 - R$ 60,000,00
ReI. 017 - Vila Lenzi - terreno 487m' - R$ 70.000,00.
REL1252 - Chico de Paulo - 445,50m2 R$ 70,000,00
Rel852 -Ilha da Figueira- terreno 1300m' RS 71 ,500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75,000,00
Ref. 1531 -llha da Figueira - terreno 385,17m'· RS 76,000,00
Re1.1532- IIhadaFigueira-503,30m2 R$90,000,OO
ReI. 1881 - Barra do RioCerro - ótimo para comercio - 620,50m2 R$ 92,000,00
REF.1061 -JGUA ESQUERDO - CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS R$125.000,00
ReI. 631- Czerniewicz - RS 250,000,00 "ótima localização"
Re1.1941- Terreno- Vila Lenzi 250,000m2 R$ 250,000,00

SíTIO ICHAcARA
ReI. 861 . MolhajMassaranduba - 260,000m' RS 95,000,00
ReI. 551 - eorupa -1 casa de alv "estilo chale"· 40,779,00m - R$105.000;00
Ref, 741-Rioda Luz· 2 casas C/72m', em alv" água coneme-6.200m-R$110,000,00
Rei ,1141 - Garibalde· area de 5777m2 com casa R$ 220,000,00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320,000,00
ReI. 871 • Neieu Ramos - pasto 80.000m'frente asfalto-R$ 385,000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 71agoas casas, areade festa 238,0001]1'. R$ 600,000,00
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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

j>4.�Y;�,$2'�5'��<>� 33' I PLANTÃO 9658-5584:,
� Q.i��; �

" r"/ ": " ,,% <"� .{C " •

- / "

www.ba r telimoveis.com.li·r··� ,";

Residencial Milena Carolina
-Ilha da Figueira
Apartamentos com área
aproximada de 80,50m' com
01 sune mais 01 dormitório,
banheiro, sala com 02

-

ambientes, cozinha, área de

serviço e sacada com

churrasqueira, 01 vaga na

_ garagem. Entrada a partir de
R� 28.000,00 + 36 parcelas
de R$1.390,00 .(CUB). A
vista a partir de R$
78.000,00. Entrega em

dezembro de 2009.

Ref. 319 - Vila
Baependí • Edificio
Betel- Aptos
Novos em constr.
c/56,30m' • 02

dormitórios,
banheiro, sala de

estar/jantar,
càzinha, lavanderia,
sacada. 01 vaga
na garagem.
R$ 75,000,00
(30% Entrada +
saldo em 50x) •

Entrega em

dezembro de 2009

apartamento
mobiliado com 03
dormitórios, sendo
01 suíte, 02
banheiro, sala,
cozinha,
dependência de
empregada, 01
vaga na garagem.
R$170.000,00

" suite, banheiro, saia,
cozinha, lavanderia,
01 vaga na garagem.
R$180.000,00.

Rua Exp. João Zapella, 88 Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 133 • Jaraguá Esquerdo· Casa
de alvenaria com 03 dormitórios semi

mobiliados, 02 banheiros, sala com
estante Tv + sofá de 03 lugares,
cozinha completa, lavanderia semi
mob., dep. de empregada, dispensa,
cnur; garagem. RS 175.000,00.

Ref. 312 • Edificio Gering· Apto com

01 suíte master com closet mo[Jiliado,
02 dormitórios, banheiro social com

.armárlo, lavabo, sala com 02
ambientes, sala de tv, area de serviço,
sacada com churrasqueira, 02 vagas

na garagem. R$ 380.000,00

ReI. 324 • Residencial Caribe • Apto
c/03 dorrn., sendo 01 suite, 01 hwc

mobiliado, sala de estar/jantar, cozinha
mnbllíaca, lavanderia, sacada com

ChUI., 02 vagas na garagem.
Acabamento em gesso. R$195.000,OO

Ref. 235 - Rio Molha - Terreno com
5.600,00m2 - Possui 06 casas de
madeira e 01 casa de alvenaria

R$ 800.000,00.

alvenaria com 04 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia. 01 casa de

madeira com 03 dormitórios, banheiro,
sala, cozinha: 01 Rancho + 02 lagoas,

Nascente. R$ 300.000,00.
Rei. 209 - Centro - Terreno com

572,40m'. R$ 200.000,00.

,
� .!
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IMÓVEIS

HELIANO
Corretor de imóveis

Protocolo 2008.24.02.00394 heliano@il11oveisjaragua.col11.br

(47) 8428-2835 "J.I�lIIIl.'l
www.imoveisjoroguo.com.br

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"
Centro: Excelente localização
Ref: 1015 Terreno 600 m'
Sobrado 280mf sendo: 3 quartos, I suite, I
banheiro, cozinha, copa, saia, lavabo, lavandelia,
area de serviço, churrasqueira, 2 vagas de

garagem + 1 Ghalé meto IDO Ill!' com garagem
RS 500.000,00

.

Chácaras:
Ref 301 O na Barra, Pedra Branca 110.000.00 m'R$120.000,OO
Ref 3011 naBarra. PedraBranca 127.000.00m'R$130.000,OO
Ref3012 naBarra. PedraBranca 124.000.00m'.R$130.000,00

1Terreno Ref 4010 emCorupá, centro pronto para construir300m' RS 50.000,00

����.........."""L�nfira oulra opções em .parta�enIOS, cas�s, c�á.C.,.�.�_��_...........:.._"

DELL
PIAOI·
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

Rua João Januário Ayroso, 2633 - 51.01 • Jaraguá Esquerdo· JARAGUÁ DO SUL - se

LOTEAMENTO PRADII

Com 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro
R$ 78.000.00 (Terreno + Cosa + Documentação

paro FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FE�ERAL)

Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado, Banheiro,
Area de Serviço e Goragem . R$ 108.000,00

(Terreno + Caso + Documentação para
FlNANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9974-1915
9923-6418
nernezioimoveiséspop.ccm.br

COMPRA I VENDE I ALUGA

3275-1101/9104-2393
R. Wigimdo Mensiin . Baependi

AMIZADE - 3 qtos e demais clap. De R$160.000,00 por RS 140.0'00,00
JOAO PESSQA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro

.

JOÃO PESS�A. 2 qtos garagem, demais dep. R$ 69.000,00
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep, R$ '140.000.00
SCHROEDER � Centro, 3 qtos, 2 bwc, demaisdep -+ qalpão, 120m2 RS 130.000,00

ALUGA·SE
QUITINETES·

.

EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

I
ifDIIIII' t' pt,••••••
SANTA LUZIA· ÁI'ea de 11 000m2. R$ 215.000,00
SCHROEDER 1- Área ind, c/12A251112. R$120.000,QO
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área indo cf 5.000m2, cf terr.eno de 117.000m2.

I
.

i

I
I
1

NTO

2 quartos � Sala de Estar
"

Cozinha - Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira.

1 Vaga de Garagem

��;fnsh�é_n�o 1 Suít� - Sala de'Estar'
. avandena - BWC SocialSacada cf ChurrasqueIra1 Vaga de Garagem
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www:dejaimoveis.com.br I dejaimoveis@netuno.com.br

Retteizcuul3'aeu atmko.
Fone/Fax 47. 3275-2990

REF. 78 - Centenário - casa de alvenaria com 1
suíte + :2 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
garagem paraê carros com churrasqueira, murada.

valor R$ 250.000,00

Financia em até 36 x direto

Ref. 88 - Vila Lalau - Terreno com 2.1 OOtn2
em frente WEG II

3371·1411
3371·1136

Empreendimentos Imobiliários Marcatto I Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1179

. ,.

· CONDOMIN.IO

JARDIM CRISTINA

· RESIDENCIAL
PALM SPRINGS

Compra
Vende

Aluga
Administra

C6d. 1035 BARRA VELHA - prcx ao

Ginásio de Esportes. no Jardim Los

Angeles- Casa Cf 250m' de área
consr.. terreno 15 x 15 murada. 7
qtos dois bwc sala copa. cozinha,

lav.. 4 vagas. R$ 90.000,00

Côd. 4004 Rio Cerro, Pedra
Branca - Chácara +/- 90.000m2,

c/7 lagoas, Rancho p/ gado,
plantações, casa c/80m2 c/
quiosque, etc .. R$180.000,00

Côd. 1045 Rio Cerro· Terreno próx. aotrevo
da Malwee. kea: 370m2. A$ 60.300,00

CondiÇ(ies de Pgto: à Cqmbnar

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IM2.VEL.*!:' ;:':"�:,:- '?t��
.

VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONivEIS.:rtJd�\r':"(" Y�"-', ' ._

mullercorretordeimovels@gmall.com I Rua Clemenle BaraUo, 61 - Centro (Prox. Studio FM) - Jaragua do Sul - se "••__ <�

PLANTÃO
9187-1112 I 9187-1114
9173-5472 I 9183-2900

REF.94 - Sobrado na praia de Barra do Sul
- troca-se por imóvel em Jguá.

R$ 160.000,00'

• Aluga-se um aplo c/ 1 suite, 2

quartos, agua quente, chur.,.sacada, 2
vagas. RS 150,00. Vila Nova.
Cód. 1028 Vila Lenzi- Casa Alv. - 1

suite, 2 quarto, owe, dep. Empregada,
salão de festas, garagem para 3 carros.

cturrasqueira, mais 1 kttinete, e piscina.
RS170.000,OO
Côd. 1040 Vila Lenzi- Sobrado com

dois apartamentos, duas garagens,
cnurrasqueíra. R$110.000,OO
Cód. 2005 Nova Brasfiia • Apto - 3

Quartos. saia, copa, cozinha, lavanderia,
bwc,. RS 140.000,00 acena terreno, casa
ou carro no negocio.
Cód_ 2006 Vila Lenzi - Aplo semi-mob.
- 2 quartos,

.

sala, , eezínha,
lavanderia, bwc,. RS16.500,OO acena
terreno, casa ou carro no negócio.
Cod. 2007 Vila Nova � Apto 201 - 2°
ANDAR Edi!. Vila Nova· 3 quartos. 1 bwc,
, sala, copa, cozinha, lavanderia, 1 vaga
degaragem. R$110.000.00
C6d. 1008 Centro= Casa 350m2, com
terreno de 550m2, 1 suite, 3 quartos,
sala e demais dep. RS 350.000,00'
Cód. 3015 TERRENO· BAARA DO AIO
CERRO - um lote, 1 DOOM. APÓS A

Malwee, com449,50m'R$30.000,OO
Cód. 200S COBERnJRA DUPLEXCenlro=

Duplex-pavimentoinferior-02suUes(Ol'
dosed) 02 donnHórios, si íntima, owe
social. Pavimenlo superior - Dep.
Empregada completa, lavabo, cozinha

mob.,ál9ade serviço, sala, sacadae roUt3
vagasdegaragem. R$295.000,OO

Côd. 1044 Rio Molha - Área
const.: 156m' Terreno: 375m'

Obs: Em·Alv.j3quartos! + lsuíte!
2bwc/1 cozinha (+)2 Salas!

chur.j garagem pi 2 carros. R$
115.000,00 Condiçôes de Pgto:

Negociáveís
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Resid. Champagnat Resid. Premier
Prédio
cf elevador,
medidor de água individual,
salão de festas

AMIZADE
Prédio
Aptos por andar
Elevador.
Área de lazer com pis
Playgroud e chu

in Central de gás
f'�Aqueciment
Apartamentos
Sala cf 2 ambientes
cozinha integrada,
lavanderia
sacada cf churrasqueira
suíte com sacada
e 2 quartos

Apartamentos
Sala cf dois ambientes,

. Sacada cf churrasqueira,
Cozinha, lavanderia,
1 suíte + 1 ou 2 dormitórios

LANÇAMENTO
VILA NOVA

Casa Cenlro'
Sobrado c/ sala de estar e
jantar, Área de festas c/
churrasqueira e bwc, Cozinha,
lavanderia, dispensa, 1 suite c/
closet e banheira, + 2
dormitórios, sala intima,
bwc soclat
Excelente acabamento Em
massa corrida, Água quente,
piso Laminado e porcelanato.

R$ 90.000,00
Prédio
4 Aptos por ãndar,
Área de lazer com
churrasqueira,
Central de gás,
Portão e porteiro eletrônico

Prédio
3Aptos por andar,
Área de lazer com
churrasqueira,

.

Central de gás,
Portão e porteiro
eletrônico

Apartamentos
Sala cf 2 ambientes,
cozinha integrada,
sacada cl churrasqueira,
2 quartos(com ou

sem suíte),
lavanderia, bwc social

Apartamentos
Sala cf 2 ambientes,
cozinha integrada,
sacada cf churrasqueira,
1 suíte e 2 quartos, JARAGUÁ E�QUERDO
lavanderia, bwc social

Terreno no centro, próx, Unimed, com
1.100m2 cf várias salas, ideal para
consultório e advogados. Locação:
R$ 4.500,00 Venda: R$ 800.000,00

erro, próx. ao
Y

. yA

!�âupt com 39Qm2.
R$ 75.000,00

Res. Athenas

Czernievicz- apto
Duplex - 4 Salas,
cozinha, 1 bwc social,
lavabo, 2 suites(sendo
1 cl closet e banheira)
sacada e área de
festas privativa,
trabalhado em gesso,
luzes embutidas,
cozinha mobiliada,
venha conterir!l!

,\;: Apto c/120m2, 2 dormitórios
\", sendo 1 suite cf closet, BWC
'" social, sala de estar e jantar

conjugadas, cozinha
mobiliada, sacada cf
churrasqueira, área de
serviço + duas vagas de
garagem; salão de festas
decorado em gesso

Res. Dom Pedro
BL.2 .

R$ S5.()OO,O�
Apartamentos
1 suíte + 1 dormitório, ou.2 dormitórios,
sala cf dois ambientes, bwc social, duas
sacadas por apto. sendo 1 com Centro - Sobrado sala, cozinha, área de serviço,
churrasqueira garagem Suíte + 4 dormitórios, 3 bwc. R$ 650,000,00
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TERRAPLENAGEM

Caminhão e retroescavadeira

Areia I Brita I Saibro I Barro I Pedra
(47) 3275-3934

Apartamentos de 2

quartos + banheiro,
sala, cozinha,
lavanderia, sacada e

vaga de garagem.
.... Entrega: Nov/2009. Residencial Gran Ramá

Localização: -APTO SUíTE + 2 QUARTOS

Baependí - APTO COM 2 QUARTO

CENTRO

Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora.

APTOS DE 2 QUARTOS
A PARTIR DE R$ 75.000,00

LOCALIZAÇÃO: VILA NOVA

ENTREGA: JUNHO 2009

- Apartamentos com

suíte + 2 quartos c/
cozinha mobiliada
Todeschini®

- Apartamentos com

suíte + 1 quarto.

. ,A partir de R$ 99.000,00
Locaüzaçâo.Czemlerdcz.
Entrega: Maio/200_9..
Entrada + parcelamento direto com a construtora .

o
co
Cf
-e-

ENTREGA: JAN 2010 .

A PARTIR DE 90.000,00

\�esiaencial layne Fernanda Apto 2 quartos +
banheiro, sala
estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
garagem�
R$ 90.000,00 -

última unidade.

Apto suíte :+- 2

quartos, banheiro,

�� sala estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira,

Casa em construção no Amizade - 130m2 .

Parcelamento direto com o construtor.

Informe-se!

'" .,�. �

3275-3934
Plantão de vendas:

J. SANTOS filHO Construtora e Incorporadora � 8·434-237·0
i

,.

" ;.santos!�lh�@terr�.cofTl.br
u

�8434-2S71'
--------�------�

------��-------��--�-�--._--,.�--.���
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br,
----
ww·w. imobiliariaws.com.br

iWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim S,C

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas.
* Lotes a venda em

diversos ponlos da cidade.
* teteamentos Pri)prio$

CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no

centro de guaramirim
com 1 suite master. 2
quartos, sala de estar,
sala de tv,' cozinha sob

medida, 1 banheiro,
lavabo, lavanderia, area
de festas e garagem.
casa com 238m' de
area construida e

terreno com 375m'.
R$ 275.000,00

Vende-se linda casa no bairro imigrantes
com 2 quartos, 2 banheiros, sala,

cozinha, area de serviços e garagem.
casa com 98m' de area construida.
terreno com 350m2. R$: 138.000,00.

ÚLTIMA UNIDADE

Avai/Guaramirim

apartamento com 2

quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviços,
área de festas e

garagem. apto com

67m2. RS 75.000,00

RIO 8RANCO/GUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro rio orsnco cI

107.732.50m' de frente pam se 413. RS 160.000.00

Caixa D'Agua/Guaramitim linda chácara
no bairro caixa d agua com lagoa, casa
mista det 02m2 contendo 3 quartos 2

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga de garagem. Chacara com 20.050m2

CENTROfGUARAMIRIM vende-se linda
casa no centro de guaramitim cl f suite,
2 quartos, sala de estar, sala de jantar:

sala de tv, cozinha, 4 banheiros, garagem
e ampla area de testa. casa cl 390m2 e

terreno c/542m2. R$ 350.000,00
com 416m' de area. terreno com escritura.

R$ 28.000,00

BEIRA RIO/GURAMIRIM vende-se casa
em alv., com 1 suite, 2 quartos.sala,

cozinha, 2 bwc, vaga de garagem, area
de festas e piscina. casa cl 180m2 e

terreno cf aprox. 900m' RS: 180.000,00

AVAlfGUARAMIRIM
vende-se linda casa

em alvenaria no bairro
avai com 1 suite, 2
quartos, sala,
cozinha, 3 banheiros,
área de serviços,
garagem, area de
festas e piscina.
270m2 de área
construída terreno
com 360m2• otimo
acabamento .:
R$ 225.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São Luis,
lotes c/ ampla infra- estrutura, pronta para
construir. lotes com escritura. um projeto a

anura de seus sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americano, praça
urbanizada cf plyground e 67% de area de

floresta nativa.

Avai/Guaramirím linda casa no bairro Avai
com 3 quartos 2 banheiro sala cozinha area de

serviços garagem e area de festas 60m2 de
area construída e terreno com 306m2. casa
financiavel pela caixa economica federal.

R$ 80.000,00

TERRENOS
• AVAí 360 Me R$ 25.000,00
• TERRENO NO BEIRA RIO R$ 30.000,00
• VENDE- SE LOTES NA BANANAL DO SUL

PROX. PONTE NOVA COM 360 M2

• MASSARANDUBA AREA DE TERRA COM

283.000,00 M2
• NOVA ESPERANÇA/COM 360 M2

• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA

CAROLINA COM 40orv12 R$21.500,00
.'_VENDE"SE TERRENO NOAVAI R$ 27.000,00
• VENDE-SE, CHACARÀ 'EM GUARAMIRIM

.
. .

.

.

jBf.lUIDERTHAL ,COM 200.000 M2 OE AREA

,GOM MATA NATIVA ,2 LAGOAS,�ASCENTE DE

AGUA, OTIMO PARA LAZER,HÁ i.'OOO�METROS
DA RODOVIA DO ARROZ. R$168.000.00.
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VENDA

www.atlantaimoveis.com

atlantaimoveis@atlqntaimoveis.com
Ru-a Barão do Rio Branco, 373

Consulte nossas outras opções em imóveis: 3371-5544 ou www.ivanaimoveis.com.br

ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A

C.ONSTRUTORA.

LOCALIZAÇÃO Bairro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen R$ 205.000,00
- Entrada + parcelamento direto com a Construtora

APARTAMENTOS
1 suíte + 2 dormitórios
Sala de estar/ jantar

Bwc soclal
Cozinha, área de serviço
Sacada c/ churrasqueira

1 vaga de garagem e hidrômetro indjvidual

APARTAMENTOS:
- 1. suíte + 02 dormitórios;

- Sala estar f jantar;
- Bwc social;

- Cozinha
- Área de serviços;

.

- Sacada cf churrasqueira;
- 2 vagàs de garagem

- Elevador

Apartamentos:
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia,
bwc, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Lócalização:
Bairro Centro - Rua Fritz Hass R$155.000,OO aptos da frente e R$140.000,OO aptos de fundos.
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CRECI: 2377

\
Fone/Fax: [47) 3055-2400

Rua Profª. Marina Frutuoso, 856
www.imobiliariacom.com.br

imobiliariacom@imobiliariacom.com.br

baonairIJ' DaIs' íl¢..'Tl<J:
�'lrl."",tl.qása.,

sú1re:� f)OO� Sf:!f'Ú$
;nWt-'i�ll�te êecese e tomlx."'ntp

40(:1,000,00, ac!:I1t;$ apartaJt:-a1'ltO -de-ma.1tk''\'.à��'a�ÓWl

Ref. 10551 - Vila Lenzi - Casa Alv. cl 512m2 - Suite clcloset - 3
dorm. - bwc - sala - coz - tav - gar pI 8 carros. R$ 400.000,00
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO

R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 I 9977-4652 I 9977-9336
[

PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Casa cl 3 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço.
Casa madeira c/2 dorm., sala estar,
sala jantar/cozinha, área serviço, bwc.

Casa cl suíte, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área

servço, chur., garagem. (liberada pI
financ.)

(aceita terreno/apto)
Sala comercial c/350m2.

Casa c/ 3 donn., sala estar, sala

jantar, cozinha, bwc, despensa, chur.
Edicula cl bwc, garagem.

(liberado pI financ.)

Apto cl suae, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

Casa cf 4 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, área serviço, bwc,

garagem.

Casa c/ suíte cl closet 2 donn., sala
estar, sala jantar, cozinha mob., área

serviço, garagem, área festa.

PLANEJAMENTO VENDAS
EMPREENDIMENTO

ARTE.

�i ��..

KLEVERSON BO"ATTI

; \ '
ARQUITETO e, URU4.NISTA

� _,�.\/
(,ml)"tstt-40IU!

- ---- - -

® r,������
\.

- - - -' - - - - -

TERRENOS

047 Jguá Esquerdo. 900m2• R$ 90.00'0,00
. 079 Jguá Esquerdo. 540m2• R$ 65.000,00
469JguáEsquerdo.1.300m2. R$160.000,OO (nagee.)
500 Rio Cerro. 29.279,91m'. R$ 380.000,00
530 Rau. 747m2. RS 95.000,00 (negoe.)
556 Rio Cerro. 312,50m2. R$ 56.500,00
666 Chico de Paula. 5AOOm2• RS 250.000,00
(aceita apto)
671 Centro. 476m2. RS 395.000,00
673 Timbó. 865m2• R$ 75.000,00
683 Jguá 99. 450m2. R$ 40.000,00
684RioCerro.7.182 240.000,00
688 Barra Velha. 13. R$ 200.000,011 (negoe.)
707 Vila lenzi. 609 50.000,00
121 Rau. 364,70m2• R$ 82.000,00
15411ha daFigueira. 400m2• R$135.000,OO(neg.)
758 Chico de Paula. 420m2. R$ 65.000,00
795 Água Verde. 450m2. RS 130.000,00
794 Guaramirim. 368m2, R$ 55.000,00
792 Schroeder. 450,62m2. RS 30.000,00
791 Amizade. 334,13m2• RS 85.000,00
790 Rio Cerro. 442m'. R$ 65.000,00
781 Rau. 875m2. R$ 85.000,00
664 Vila Nova. 46.909,05m2• RS 721).000,00
651 Vila Nova. 645m2. R$165.000,OO

Centro. Casa suite, 2 dorm. R$ 1.500,00
Rau. Casa suite, 2 dorm. R$ 1.500,00
'Vila lenzi. Casa suite mob., 2 dorm. R$1.200,OO
Amizade. Casa suite, 1 dorm. R$ 950,00
Rio Cerro. Casa 3 dorm. R$ 420,00
Ouro Verde. Casa 1 dorm. R$ 350,00
Nereu Ramos. Casa 2 dorm. R$ 300,00 .

Nova Brasilia. Apto suite, 2 dorm. R$ 900,00
Vila Lenzi. Apto 2 dorm. R$ 700,00
Centro. Apto 3 dorm. R$ 760,00
Vila Nova. Apto suite. 2 dorm. R$ 800.00
Vila Nova. Apto suite, 2 dorm. R$ 850,00
Barra. Apto '2 dorm. R$ 500,00
São Luis. Apto 2 dorm. R$IiOO,OO
São luis. Apto 2 dorm. R$ 450,00
Ilha da Figueira. Apto 1 dorm. R� 380,00
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MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play ground,
APROVEITE AS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A,
coberturas especiais: Rua
Hilario Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao lado
da jartec)

'.

o prazer esta em

cada detalhe qual é o

tamanho do seu sonho?

ALUGUEL COMERCIAL

b � 'li>

.::.CR�EõM::CI:.:o15_83o..ii.J'____�

A

www. imobil i a ria h a b i ta t . com. br

1 �

PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

ALUGUEL APTO.
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" IMÓVEIS

wwwllschellercorretordeimoveisllco,mllbr''''IIM;;

- apartamento com
três dormitórios, sala
para dois ambientes,
bwc. cozinha,
lavanderia, uma
vaga de garagem.
R$ 105,000,00

l' piso: área comercial;
banheiro e garagem,
2' piso: residencial
apartainento com quartos,
banheiro, sala. e cozinha.
R$ 240,000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A partir de RS 105.000,00
(entrada +. saldo em 36x - pare.

direto cf a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

004 - Vila Nova, terreno com area de 372,97m', Aceita apartamento até RS 60.000,00 como forma de pagamento.
007 - Santo Antonio, com área de 62,352,OOm',
014 - Nereu Ramos, com area de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m', (terreno bern localizado)
045 - Vila lenzi, com 450,OOm' ,

048 - Amizade, terreno com área de 562, 14m'.Terreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 348,OOm'.
056 - Santa Luzia, terreno com 30G,OOm',
057 - santa Luzia, terreno com 300,OOm',
064 - Estrada Nova terreno com área de 89,OOO,00m'
065 - Santo Antonio, com área de 10S.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria)
l11-Schroeder, terreno com área de 3.042,00m',
125 - Schroeder, terreno com 489,B6m'.

R$100.000,00
R$120,000,00
RS 97,000,00
R$ 30.000,00
R$ 47,000,00
RS .45,000,00
RS 110,000,00
RS 85.boo.DO
R$ 25,000,00
R$ 30.000,00
RS 180,000,00
RS 70.000,00
R$ 25,000,00
R$ 250,000,00
RS 45.000,00
R$ 27,000,00

�11[4Mti�;_I�._�1�_�l;,,':':_'i"·i:i.
033 - Apartamento Baependi - condominia Bartel- com 1 suite, 2 quartos, semi- mobiliado RS '.99:000,00
046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,00m'. fI$ 175.000,00

010 - Jaraguá 84, casa com 38,6601' e terreno com 207,55m".
017 - Chico de Paula, casa de alv. cl 140,00m' e terreno cl 720,0001' (aceita troca por outro imóvel)
052 - Vila laia" - sobrado residencial ou comercial com 395,00m' e terreno com 375,70m'
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 108,OOm' e terreno com 322,00m'.
080 - Vila lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno cl área 418,12rn'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno.
096 - Tifa Martins - casa de alvenaria com 180,0001' e terreno com 301 ,07m',
104 - São luis, sobrado com 19S,00m' e terreno com 350,00m'
112.- Centro, sobrado com 277,OOm' e terreno com 375,OOm'. Ace�a apto no centro corno parte do pgto
124 - TIra Martins, casa de alvenaria cl 114,00m' e terreno c/420,OOm'. Aceita carro na negociação.
145 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/149,00m' e terreno ci 356,00m'. Aceita imóvel de menor valor.
151 - Três Rios do Norte - casa elll alvenaria com 90.00m' e terreno com 420,00m'
154 -Schroeder, casa de alvenaria com 48.00m' e terreno com 450,00m',
155 - 8R 280, sentido Corupá, cl casa de alv. de 170,0001', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cl área aprox. de 20.000,OOrn',
(aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. c/70,00m' mais edícula (aceita carro na negociação) RS' 50,000,00
172 - Três Rios do Sul, casa dé alvenaria com 167,00m' e terreno com 498,40m'. R$165,000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m'l e terreno com 378,00m'. RS 55,00Ô,OO
186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com 100,00m' e terreno com 437,50m'. R$ 75.000,00
188 - Sarno Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,0001', R$100.000.00

RS 35.000,00
'R$140.000,00
R$ 445,000,00
RS 80.000,00
RS 280,000,00
RS 80,000,00
RS 180,000,00
RS 470,000,00
RS 125.000,00
R$150.000,00

'

RS 55.000,00

45,000,00
RS 160,000,00

de 475.650.00m'.
oao - Sanlo Antonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa. com área de 175.000,00m'.
070 - Santo Antonio, com casa, com área de 7.356,60m'.
oa9 - Santo Anlonio, mim sítio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7.125,OOm',
123 - Santo AntoniO .. com área de SO,OOO,OOm!. aceita carrn na negociação,
184 - Caimão, lIapocu, cf 30.000m', Casa mista 60,OOm', aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

RS
RS 55.000,00
RS 120,000,00
RS 75.000,00
RS 220.000,00
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----------

,

.

----------------

Residencial

. Entrada + Saldo
parcelado em até SOx ..

. Financiamento direto
com a construtora.

No Centro de Joraguó!
(Próx. antiga Mareatto Chopéus)

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AO REGISTRO'
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500
,
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CLASSIMAIS
,

FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008

CAEP - Central de �tendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.corn.br' Peugeot usa e recomenda lubrificantesTOTAL

Peugeot 407 SW Peugeot 107 He Peugeot 307 SW Petlgeot l07 CC Peugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot BoxerPeug.eot 4_i17 Sedan

Strasbourg Jaraguã do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reínoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (41) 3344-7000

Brusque. (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Campanlla"Eue?eugeot�Pelg!lot e: eu": Peugoot200SensatioOl,4lft�, 3:partas..anafmodeio� pintun!rnat5lkaPrelI)P!!:r1aNera.,atra\lésdl}�QOOtOf! line, ftewíndusa, Preçl)plÍtlnco�rlào paraVMdaávis1a:apartirtkfl$"2B.490,OO�206SWPre:ser.te 1-4l F!ax, fi portasM:Ot'modelo OSJOO. plntlltasólida F�telneluso.
PreÇllpilblicollugeridoparawm:ààviShlapatlirde:R$ 42.lOO,f¥l, Simulaçâooollslderalldo o veiooloadtna!lQ�â vista�{}3partifde�42.3:00,OOc:araa CldalÍeBtuooemru. PlanoCüG-Crédiro Direfoa!ltonstimtdotPeitl8anoo,Peugeot.Planode24rneses seMo:£nil1itfa® R$ZU5O.,OO(5D%)álfiSta,mais24-pareelas fixas da R$
1,D3Q,6300lJ1wm:illWlltndal(prlmeim);wee!aparnMamMlOOO,PreçotmaJoo'ith:ulnàvr.uopsra24meses;RS45.005,1I.Taxasdejuros24�OO9,OO2a.:aeO.�am,aCET{Cus1l}EfelNorotsl}d8�definancie:mentoêoo17,3ú%a.8e1,34%a.m.eomlnei®ncladeIOFda3,0%a.apamPes.soaFislcatoCllstodoIOFatfiCkmaide

.
G,36% está inCluidano tt)eficieo'te). tswqUfl Naciona:! dasCnnct!ssionáI135 Peugeot PoogtWt2.06SensatlM t.aAflX.5�. 21I0'tfnoêbJOIMa,.pIDttlramlltlillç:a PretoPerlaMera - lOOunldad5. Peuqect.W6S\VPresenCfrl.4l flax,. 5 jWrtas.anu\medero 08'D3,piflturastMa-OS ooidadlls,tmnaf>etlgoot.200 HBAmomâtico f .et 16Vfiex-Ar
cundicionado dlgitaJ-Difeçâohilftà!lllca-Viilrase tmv.as.eltitricas-Si!l'IOOfcectJuvuda iI�-ROdasde liga�-FfeI09"ABS-fínturd.meti.lka-fre1e.lflcIUSO � EquipaOO de1àl:1l1C2comtàmbloa.uromâtkoseqiienciaHlptrõnleSystem potSd'Ia.W:nS-15ut1ldades em estoquenasCorn:e.sslonárirui�. Prarotlevfgâneiada
promoçàOtfe_fJ2IG4I2OO8a30llW200B..()uooqtumtoduf'l1l'flmos�!res.�somffiteparafiositustrativlls. taoCtltUulalivallamootmsp;rornoções.l"tU'Jl:maiS-mform�esStlbtepreçttSe:.coo��s.consul!aalOOd&deCoo��ligueparaIl3OO10i2424oo8cessewww.peugeot.eoot.bt

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourq.cem.br DIRIJA ESSE PRAZER
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VECTRA MILENIUM 2000 PRATA

COMPLETO + COURO

tiftM+mzy.

Celta 1,0 2005 c/ opcionais ãzul R$ 21,500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5,500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22,900,00
COI'sa Sedan fvlN 2003 trio/ae R$ 26,SOO,00
Corsa Sedan Classic 1.6 2005 R$ 24,500,00
Corse Wind 1995 azul R$ 10,900,00
Corse Wind 2001 2p azul Á$ 16,500,00
Escort Gl Zetec 1997 ac/dh/kit R$14,900,00
Escort GU1995 R$ 10,500,00
Escort Zetec'cnmpleto 2p 1998)i$14,500,00
Fiesta Gl1,O 4p 1996 R$12,500,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12,900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18',500,00
Fiorino Furgão 1,5 1998 R$15,500,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10,500,00
Golf 1,6 2000 completo, R$ 28,500,00
Gol1 ,61988 R$ 6,SOO,00
Gol CU1,S1995 R$12,300,00
Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16,SOO,00
Kànqoo Express 1.6 2003, RS 23,OOO,Óo
'Palio ELX 1,3 Flex completo R$ 28,500,00
Palio ELX 1,3 4p 2005ldt/aqite prata R$ 26,800,00
Palio Fire 4p 2001 brsnco R$ 17,500,00
Palio 1,S 4p 1995 completo, R$ 16,500,00
Palio Weekend 1,51997 cf ac R$ '17,500,00
Parati Cl 1 ,S1987 R$ 6,500,00
Scenic RXE 1,62002 GNV RS 36,900,00
Santana Evidence 1997 R$ 16,500,00
Santana 1,8 4p 1996 R$ 13,500,00
Tipo 1,6 4p 1995 R$ 9,500,00
Uno ELX 4p Ül95 R$ 10,900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno SX 4p 1995 azul R$ 12,500,00
Uno Mille 1992 R$ 6,500,00
Vectra Gl2000 completo R$ 28,800,00
Vectra GlS 1997 R$ 19,900,00

-SCENIC RXE 1.6 2002 PRATA

COMP+GNV

.;Ef!iH,8II,-

CRÉDITOS MESES

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
#Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem juros, sem taxas extra etc;

'12.780 00 2'19 89

'14.9'10,00 256,54

CRÉD'ITOS "100

MESES MESES

'17�040,00 293,'19
'19.'170,00 329,84

30.000100 38'1 49 324 '17

35.000,00 445,07 378,20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00, 635,82 540,29
,60.00000 76298 64834

,1' 890 'il5 , ',:'t5640

:.Jaraguá do
Rua Jpão Januário
J:-MAIL: unia 6..1304.
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VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

I.

GOL G41.0 2P 2006 C. AR + OPCS

VE íCU.LOS ·�M�E��!�-�R�Drz2�º····m
www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

I EMAIS...
. I BLAZER DL completa

CORSA SEDAN milenium

CORSA WIND 4P
MONZA SLIE 2P compl.
AUDI A3 1.8 COMPL,
PARATI GIII1 ,0 TURBO COMPLETA
PARATI GIII1 ,8 4P completa
POLO 1 ,6 completo + rodas

I
GOL G4 4P com opes
GOL GIII4P

! GOLMI
GOLF GL COMPL. 1.8
PALIO WEEKEND 1,0 6 marchas opes
FUSION completo
ECOSPORT XLT 1.6 air baq+couro
FOCUS GL 1,8 completo
FIESTA GL 4P COMPL.
VERONA GHIA 4P campI.+ rodas

,SCENIC RT 1,6 16V COMPLETA

I CLIO SEDAN RN 1,0 16V completo

I XT 600

L�� 1�? CL���TI?�

99
.02
02

. 87

03
01
01.
03
06
01
97
96

.

00
06
04
01
00
93
02
03
04
00 ;

GOL 1.0 1994 FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI 4P 1999 C. OH + OPCS
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v

: STRASBOURG i

l�!ii1
AR� A'I. Gttúlio Vilt'IJas, 920 • Centro :';�aragu:a-dt\$�!,_' se • CEP89251.000

�4Ill_íl®JID
www.marcollamultimaréas.com:br

C-3 GLX 1.4
2005 CINZA 4P COMPLETO

R$ 35.000,00

STRASBOURG
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28aJUMde�·

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 94
V-6, PRETA, COMPLETA,

AUTOMÁTICA
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Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procura!

Quinta-feira: CL\SSliUAIS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: CL<\SSIl'\'l<US Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CL\SSlllt\lS Imóveis
UASSIl'\'I<US Po reimóveis
(�LASSII\t<US Veículos
CL<\SSlJ\I<US Produtos & Serviços (informática I tecn�logia)

Anuncie (47) 3371-1919 13055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br

�

TINO AUTOMOVEIS
FINANCEIRA

SX - Ano 1998 4p
DE 12.990.00 POR

R$ 11.990,00

(()3373·1387 / 3373·1387'r;"4�
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

Gal Gill FLEX PRETO 4 P 2005 60 X 661,00 SI
ENTRADA

UNO SX 4 P PRETO 1997 48 X 419,00 SI"
.ENTRADA

UNO SX 2P PRATA 1998 48 X 396,00 SI ENTRADA

SAVEIRO Cl BRANCO 1999 48 X 556,00 SI
ENTRADA

ESCORT ROBII.0 BRANCO 199436 X 355,00 SI
ENTRADA

CADEnE Gl BORDO 1994 36 X 419,00 S t
ENTRADA

CAMIONETE F 1 000 1991 CI DUPLA 27.500.00
CAMIONETE F 1 000 1889 CI DUPLA 22.700,00
BLASER COMPLETA CIN2.A 1999 + GNV DE
28.000,00 POR 25.900,00
UNO SX 4P 1998 AZUL DE 13.500,00 POR
12.500,00
MOTOS

CG 125 200636 X 205,00 SI ENTRADA

YBR 125 2003 36X0167,00 SI ENTRADA

TWISTER 2006 8.700,00
TWISTER 2003 7.300,00
CBX STRADA 20019994.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em o CORREIO DO POVO
•

FIM·DE·SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008 VEíCULOS-'-

LEVE O SOL COM VOCÊ.

, Joinville Jaraguá do Sul
473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 IAv. Prefeito ValdemarGrubba, 2120 I Vila lalau

Tudo quevocê Quer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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/'

(471 3370-30'15

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO."

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

veiculas

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 • Centenário· Jaraguã do Sul

www.streetcarveiculos..com.br

PiCk..Úp Corsa 1.6 2003 R$ 20.990,00'

Av. Prefeito Waldemar Grubbit N° 4286 . Centenário

Fone/Fax: 3371-1743 d'MOtLER COMPRA.,:, VEND£ - I.ROtA - FINAr,lCIA
, R. Marina Frutuoso. 433 - Centro

3371-4789 I 8816-6666
, ,

i MULTIMARCAS I
\

- _ /

I . Parati 2000 1,6 Ar - dh

L _ �$ ?4.:�Pº�ºº

,

Gal to 16v 2001 ac/dh/ve/te!a' I
�t�1:�0º.,ºO _. L

,

Astra CO 2004 completo preto, R$ 38,800,00 Gol1.0 16V 2001 completo AC, VE, AL e OH. Bege, - R$ 20,500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....................................... ---- -VEíCUlOS-

VEíCUlO� �EM ENTRADA
'. CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

.

AS MENOR� TAXAS DO MERCADO

SEU· CARRO ESTÁ NA

11 ane« de t'tadi¢a e gwtanüa Você que exige veículos de qoahdada, procedência g€ilrantida
.

revisão preventiva e uma negociação +ransparanie, venha nos visitar

TEMOS. A MENOR PRESTAÇÃO
NO f.NANCIAMEHT() 00 SEU
-VEíCULO. VENHA CONfERIR.

FORD
ECOSPORT4WD2.0 -2004-PRATA-AQ/ALiVE/DT/DH/AC/lT/TE
ECOSPORTXlS 1.68V - 2006 - PRATA-AQ/ COlALI RE/VE/DT /DH/
AC/lT/TE
ECOSPORTXlT1.68V -2005- BRANCA- AQ/RE/FN/VE/DT/DHAC/
RlLllT/TE
ESCORTSW1.8-1998-AZUl-AC/ DH/VE/TE/DT/IT
ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA - OH / IT /DT
ESCORT SWGLX1.8-1998-AZUl-AC/DH/VE/TEjDT /RLl
FIESTA 1.à 8V -19"9f� VERMELHA - AQ / DT / IT

. FIESTA 1.08V -2003 - CINZA-Al/DT IlT /TE .

FIESTA 1.08V -2005- Branca-AO/DT /IT
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I IT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - IT / DT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - IT / DT /AQ
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - BRANCA - TE
FIESTA HATCH 1.0 8V -2003 - PRATA - VE/DT /DH/AC/lT /TE
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2003- PRATA-ALIVE/DT /DH/RLLllT /TE
FIESTA SEDAN 1.08V - 2003 -BRANCA-AQ/ AllOT /DHI AC/TE
FUSION - 2007'- PRETA - AQIAB/CO/ALI RE/ FN/VEI DT I DH/ AC I
R�/CD/rr/�

.

KAGl IMAGE 1.0 - 2001 - CINZA - AQI VE IDT I OH
CHEVROLET
ASTRA SEDAN 1.88V - 2004-CINZA·AOIAL/RE/VE/DTIDH/AC/TE
'emA 1.0 8V - 2003 - BRANCA· BASICO
CELTA 1.0 8V - 2003 - PRAIA - ALI DT / IT I TE
CORSAClASSIC LlEE - 2007 - BEGE - AQI DT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2004 - BRANCA - AOIALI DT I IT /TE
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - PRATA - DTI IT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - BRANCA - DTI li
CORSASEDAN-2003 - CINZA·AC/TE lOT
CORSA SEDAN·· 2002- BRANCA - AQI DT lAC
CORSASEDAN 1.08V· 2005-CINZA -AQ/AlNE/DT IDHIAC/TE
CORSASEDAN 1.0 - 2003- BRANCA -AQ/DT IAÇ

CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AQIALI DT I AC {TE
CORSA SEDAN 1.0 8V � 1998 - BRANCA - OT iAC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005 - AZUL -AOIAllOT ITE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA· AOI OT
PRISMAJOY1.4 8V· 2007 - PRATA- AOIAllOT /TE
VW
GOL 1.016V -2002-PRATA-AQIAl/FN/yE/OTIDHIAC/Rll/lT/TE
GOL G3 PLUS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AQIDTI IT
GOlG31.0 16V -2001- PRATA-Al/OT IlT ITE
GOlG31.0 16VPOWtR -2002 - BEGE -AQIAllOT IDH/lT ITE
GOL PLUS 1.0·16V - 2001- CINZA-AQ/DT IlT
GOL POWER 1.6 8V - 2003- CINZA - AOI DT / IT
PARATI1.0 16VTOUR - 2002-CINZA-Al/VE/DT/DH/lT/TE
SANTANA-2001- CINZA- AQ/DT/OH/TE
SANTANA1.8 -2001'- PRATA· AC!DH/VE/TE/RE/ DT

. FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
IDEA 1.48V - 2007 � BEGE - AQ/ FN/VE/DT/DH/ AC/lT ITE
PALl01.0-2001-AZUl-Al/DT/lT/TE

.

PALIO 1.08V -1997 - VERMElHA- AQIAl/DT /IT /TE
PAllO EX 1.0 8V - 2001 - BRANCA -AQ I ALI DTI IT
SIENA FIRE 1.0 8V - 2007 -AZUL - DT IDH/TE
srao 1.8 8V - 2005-VERDE - ALIAO/RE/VE/ DT/ DHIAC / CO I IT ITE
UNO CS IE 1.5-1995 - VERDE -AQ/DT/IT

.

UNOMillE 1.0 8V - 2001 - AZUL - BASICa
UNO MlllESMART1.0 8V -2001- CINZA-AQ/Al/VEIAC/lT ITE

.
LlNOMillE SX 10 -1997 - VERMElHA-AQ/OT/IT
RENAULT
CtlO 1.0 16V -2004 - BEGE-AO!AB/ Al/VE/DT !DHI AC/LT ITE
CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - 2005 - PRATA - TElAO/OT

.

CLlO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA - AO/Al/OJ /TE .

CLIO HATCH 1.0_16V - 2005 - PRATA - AO/ AB/Al/VE/ DT /DH lAC l.
IT /TE
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004- BRANCO -AOI ABI AL/VE/ OT IDHI IT I

f'
VEIS

.1

TE
CLIO HATCH 1.0 16V - 2005- PRATA - AOIAB/RE/FN/VE/DT/OH/AC
IRll/CD/lT ITE
CLIO HATCH 1.08 V - 2001- CINZA -AQIAB/VE/DT/AC!CO/lT!TE
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT / IT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004-PRATA-AOIAB/VE/OT IDHIAC/lT/TE
CLIO HATCH PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AOI AB / REI AB IVE/ DT I
DH/AC/RlLlCO/lT /TE

.

CLIO HATCH Rl 1.0 8V· 2001 - PRATA - AO/AB
CLIO PRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005 - VERDE -ACI DH/VE/TEI AB/
DT/lT/RE/Rll/CO

. J v
:

CUO RN 1.0 16V - 2003 - PRATA- AOtABIAl/VE/DT/DHI AG/lT ITE
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA·AO/DT IlT

.

SCENIC 1.616V - 2004- PRETA-AQI AB/RE/VE/DTIDH/AC/ IT /TE
SCENIC 1.616V - 2001- BRANCA-AQ/AB/VE/OT /DH/AC/LT ITE
SCENIC AUT 1.616V - 2005 - CINZA- AQ/AB/VE/DT/DH/AC/lTTE
SCENIC EXP 1.616V - 2005 ·CINZA -AQI ALI AB/RE/ AB/VE/DT /DH/
AC/RlLllT/TE
SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE· AO / AB I RE /VE/ DT / OH/ AC /
R:'L/U ITE

.

SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - AC!OH /VE /TEl AB / DT/ IT
SCENIC PRIV 1.616V - 2004 - PRETA - AQ / CO / FN / AB / RE / AB / VE /

. DT /DHI AC/RlL/lT ITE/CD
SCENIC PRIV2.0 16V· 2004- PRATA ·AQI ABIALIRE/FN/VE/DTIDH
/AC/Rll/CD/lTTE
TOYOTA
COROllAXLl16VVT AUT. - 2003 - PRETA-AQ/AB/Al/RE/FN/VE/DT
/OH/AC/RlL/TE
PEGEOUT
2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AQ/Al/VE/ DT I IT /TE
206 SW 1.6 - 2008 - PRETA - AO / Al / RE / FN / AB / VE I DT / OH / AC /
RlLlCD/lT /TE

.

CITROEN
.

C3 GLX 1.4- 2006-PRATA-AQ/RE/VE/DT /OH/AC/RlL/lT ITE .
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'.

;.
.

,
"

, , '

.

Reorganizamos o seu
.

'

.CLASSI S·
Agora ficou ainda mais fácil de
encontrar o quevecê procura! '

Quinta-feira: CLASSI1\tAIS Negócios
(anúncios de Unha I imóveis I veícules I saúde I pet)

-

. Sexta-feira: CLASSIMAIS Oportunidades
(empregos [curses] concursos)

-

�

Sábado: CLASSfl\!IAIS Imóveis
--

, CLt\SSLOOS Parcimóveis
CLASSIMAIS Veículos

. CLASsmws Produtos & Serviços
(informá'tica I tecnologia)

, ..

,l° ••
'

•

, ,

, _.:
.
'.

Anuncie (47) 3371-1919 I 3055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br
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24X136X148X160X � .partir 0,76o/ô
·"24X136.Xl48X160X a p�rtjr 0,70%':

. .

24XJ.�6:X/4pl((§OX a ·�,�r:liÍ',:�O,4"9.�
, '!�:" =, -' .: ':'" ,

,,--.- '''-: ,;-. ,

Sua melhor escolha está aqui!
.

(47) 3373 ..4047
LB AUTOMÓVEIS

Ibautomoveis@hotmail.com
SR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim· se CHEGOU

, ' ,
!

Renault Scénic 1.64 2004 Cinza G
I

.

Renault Clio 1.0 4 2006 Branca G

, R$ 35.500,00
.

1 R$ 22.900,00
------_

.. �

..._--

O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

, . �
f
Fiat Palio Young 2 2001 Branca I Uno EX 2 1999 Bo(dô G

G R$ 13.900,00 1 R$ 11.900,00

, i , :
: Escort Zetec 4 1997 Verde G ,I

'

Omega GLS 4 1995 Cinza l
·R$13.900,00 GNV R$17.900,00 I

'tD
.

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condirões de pagamento: 1 + 2x sem

;uros com cheques ou 3x sem ;uros
com cartão de crédito. Consulte

parcelamenlo em até 6x no cartão

BMW 325 4 1992 Preta G I
R$ 29.900,00 i

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6" das 8h às I2h e

das I3h30 às IBh'.
Aos sábados das Bh às I2h..

, 11
"�';;;�\ri���:�L.::'" :l��h��"::J 'ZiyO,;f1i?�:��:J.

Tel/Fax: (471 33701155
.

• .: graffyartjarágua@ferrl1:(��.br
�

.� . � ," �

Rua Walter Marquardt, 1250

.

,Barrá do Ri'O Molha.• Jaraguá do Sul
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o ICm & Semi-novos Mu'timarcas

-
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COM·I ORE M CIR,
iU SONHO í NA MÃO E CABE DIREITINHO NO SEU BOLSO "ESTE SABA

<'

f.berta de Segundo o Sexta-feira dos 8:30hs às 19:00hs. S6bados até as T2:00hs.

Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira �NSULTE: 3372.0876

'Imagens de cunho meramente ilustrativas. -Ofertas válidas até 05/04/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
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SEMPROM AMD 3500 (1.8GHz, 512KB [2 CACHE)
MEMORIA DDR2 512MB (1 SLOT LVRE)
HD 80GB 5400RPM SATA

.

DVDRW DUAL LAYER
VGA ATI HADEON X11 00 DE 32MB ATE 256 COMPARTILHDA
CAMERA 1.3 MEGA PIXEL
TELA 15.4 WIDE XBRITE
LEITOR DE MEMORIAS DIGITAIS
PESO 2.9KG

CARCAÇA E MESA PRATA COM
TECLADO PRETO EM PORTUGUES.

R$1.900,OO à vista cf
maleta de brinde

FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008

Micro Computador Intel Celeron 420 1.66hz· Notebook ACER 3100 AMD

.

. Semprom 3500 1.86Hz com Web Cam

Notebook Acer Aspire 4720 Intel Core Duo 1.73Ghz cl Web Cam
INTEL PENTIUM DUAL CORE 1:2370 DE 1.73GHz, 533 MHz 1 MB L2 CACHE
MEMÓRIA DDR2 2048MB 667 (2X1 GB)
HD 160GB 5400RPM SERIAL ATA

· DVDRW SUPER MULTI
VGA ATI MOBILE X31 00 128MB DEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 14.1 WIDE XBRITE

· CAMERA 1.3MEGAPIXELS
WIRELESS 802.11 G
BLUETOOTH 2.0+ERD
CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTUGUES .

· PESO 2.55KG R$2.370,OO à vista �I maleta de brínde .'

.INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ
PLACA MÃE GIGABYTE

. MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON
HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG

GRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd)
DRIVE 1,44

TECLADO MULTIMíDIA
MOUSE ÓTICO

CAIXAS DE SOM
LICENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

R$799,OO à vista
(não acompanha monitor e estabilizador)

,

"

BREVE EM NOVO ENDERE O COM ESTACIONAMENTO PRO'PRIO!!r'
.
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Em O CORREIO DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008 PRODUTOS &SERVIÇOS-:-----------

PSONE
à

vist�$299,00
10 x R$ 64,00 no cartão

••

WII

�;$1.490

Horário de atelUlimento:
'" Segunda a Sábado:

das "9h às 23h.
DpminQQ:
d'is 14h às 22h,

games

Rua Jorge Czerniewiez, 99 - Sala 08 • Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar.
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.
- ESPECIAL --

--------------�---AM:DE:sEMANA:5j6DEAiiRiDEiiiõ8 Em

Há mais de'45 anos c�ia.ndo
- que mudam 'a vida 'd pes
+ de R$2 milhões na revitalizaçáo do Centro vestimenta no Centrq Cultura! de

'tIaraguá do SuI SCAR,

l
I
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O som da litorina já não se

pode mais ouvir. O Bar
C8;-1'.arinense, no outro lado da
) ltd, há muito deixou de ser

perito de encontro. Os hotéis
agora são outros. As pessoas
não são as mesmas. Passados
quase 100 anos da inauguração
da primeira estação ferroviária,
a população de [aragua do Sul,
beirando os 140 mil
habitantes; passa a poder
contemplar a arquitetura
totalmente revitalizada da

construção que trouxe-consigo
o progresso para a cidade. E,
mais que Isto, usufruir um
espaço que estava se perdendo
no tempo, aos olhos vistos de
antigas e novas gerações.
O projeto de recuperação do
patrimônio público; agora
chamado de Centro Histórico,
incluiu a revitalização do
prédio da primeira estação,
inaugurada em 1910, e o
depósito de cargas, este em

1943. As duas primeiras
etapas, de um total de três,
foram entregues à comunidade
na última quinta-feira. Nesta
fase, as obras absorveram
recursos da ordem de R$1,1
milhão, recursos viabilizados
através da Lei de
Incentivo à

projeto Cyber, de inclusão
digital, também passa a ser

realizado no local.
A primeira e segunda etapas
entregues na quinta-feira
também incluem o paisagismo
da Praça Sete de Setembro e

quatro quiosques. A
ocupação destes

espaços ainda
está sendo

desejo com a realização".
. Um dos arquitetos
responsáveis, Edson Luiz de
Lima, lembrou que o projeto
começou a ser desenhado em

1997 e que, na-revitalização,
foram preservados os detalhes
da arquitetura original. Por
isto, explicou, uma parte da
estrutura é em tijolo à vista,
referente ao prédio inaugurado
em 1910, e outra em reboco,
conforme as ampliações feitas
posteriormente. "A Prefeitura
está devolvendo à Cidade aquilo
que já lhe pertencia",
comentou.

Para o prefeito Moacir Bertoldi,
foi valorizado um ambiente
"que funcionou como a

primeira engrenagem da
máquina que é a quarta
economia do
Estado". O

...............__ -. . __ ·················E.s

Cultura (Rouanet), com apoio
das empresas WEG,
Metalúrgica Trapp, Zanotti,
Duas Rodas Industrial e Mime
Distribuidora de Petróleo.
As empresas e também as

pessoas físicas que
contribuíram para a realização
do projeto foram
homenageadas com uma placa.
"Várias obras no município
foram feitas pelo tripé. poder
público, iniciativa privada e

sociedade civil. O resultado
desta combinação de forças está

aqui", declarou o diretor
presidente da WEG, Harry
Schmelzer Júnior.
A presidente da Fundação
Cultural, Natália Petry,
destacou que a viabilização da
obra só foi possível com a

aquisição do prédio da antiga
estação pela Prefeitura, em
2005. "Isto foi fundamental
para a aprovação do projeto
pela Lei Rouanet", salientou
Natália, para quem o

Centro Histórico

represents a

"união do

enor pr
Incorpor terá oito TI

orçadas em;R$1,7 milhão.
pelas duas pi

Esta fase inclui. a revitali
ferroviáda,' ugurada em

playground
E

o prédt a estação irá �

Cultural e suas três coon

Finançàs, :Çultura, e Relac
qual Ui .parté o Patrimõr

estrut1,lraT&nciona em eST
"Nosso Ar' desafio é b
At
Mu
M

Prefeitura entrega duas etapas do projeto de Revitalização do
prefeito informou que dos R$
3,05 milhões orçados para
todo o projeto, R$ 2,7 milhões
já roram captados. "Agora, a
riqueza que passará por este
local será o conhecimento" ,

comentou Bertoldi, já que o

prédio irá abrigar a Biblioteca
Pública Rui Barbosa, A
previsão é de que a estrutura

seja transferida da atual sede
alugada dentro de dois meses.

A Prefeitura já lançou o edital
de concorrência pública para
a compra dos móveis. O
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�entro Histó-rico
definida pela Prefeitura, mas é

provável que o setor de
Turismo seja
contemplado.

A primeira estação
ferroviária foi
construída em 1909 e

inaugurada em l°de

junho do anoseguinte,
quando Jaraguá do Sul
contava com urna

população aproximada
de oito mil habitantes.
Cinco anos antes, em

1905, a Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, ganhadora da concessão, começou a construir o ramal entre a cidade de Rio

Negro, no Paraná e o. Porto de São Francisco do Sul, passando por [aragua do Sul. A ferrovia foi inaugurada em 1913 ..
A estrada de ferro contribuiu em muito para o desenvolvime-nto do município, na medida em que facilitava o transporte da

produção agrícola, industrial e da
madeira, e a compra de produtos em

.
outras cidades. Também era um meio

.

de transporte que permitia aos

moradores viajar com mais facilidade e

rapidez até os grandes centros urbanos
da época..
Em 1938, foi desenhado um projeto
diante da necessidade de uma nova

edificação. Assim, em 10 de março de
1943 era inaugurada a nova estação
ferroviária e a ampliação da estação de

cargas. O moderno prédio, iniponente
e com belas linhas arquitetônicas,
tornou-se o mais importante ponto de
encontro dos moradores e turistas.
Desde 194-4 até 1991, Ulna litorina
circulava diariamente entre Corupá e

São Francisco de Sul.

Uma estação quase centenária

F()l�(e: Arquivo Histórico
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COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GHZ

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ-
• PLACA DE VíDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160'GBYTES SAMSUNG SERIALATA

• GABINETE 4 BAlAS ATX

.'-'

FORmlGHRI
INFORMÁTICA• GRAVADOR DE OVO

• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES

• MONITOR LCD 17" lG L1753T

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer meceic):
na hora com 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros

4Ir I,...;:
Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui!

;�
,

Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com

Ilelógio de Mesa

15,00 unidade
Tamanho: 12 em

Com impressão
de sua falo preferida
quantidade mínima 3. peças

Consulte-nos poro mais quantidade

Relógio de Parede
Iomonho: 25 em

10 Peças 15 ,00 unidade
20 Peças 14,OO unidade
30 Peças 13 ,DO unidade
40 Peças 12 ,00 unidade
50 a 100 Peças 9,00 unidade

Com a logomarea de sua empresa
Para impressão de foto consultar preços _

R: Dona Antonia 441 , Nova Brasilia: Jaraguá do sul se

, Informações
(47) 3273-7645

vendas@destaquebrindes,çom.br

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewícz

revenda

SUPER PROMO o DE PRÉPII.O

I ·Venha conhecer a promolDo TIM é 'O
� recarregue seu celular e ganhe 'O vezes o valor
OI

� em bônus para ligar para celulares TIM ou lixo TIM.

t LigaJões válidas para todo o Brasil.
a
..

Samsung C51 O
cl câmera
Apenas
R$ 279,00
1+11

R$ 32,00

Apenas

R$139,OO
1+11 -

-

R$16,00

-

I Sony Ericsson W200
cl câmer�, Mp3 e ródio
Apenas

R$349,OO
1+11

$ 39,90

Motorola W375
c! câmera e rádio
Apenas

R$ 299,00-
1+11

R$ 35,00
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia,
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior
• Gestão da Produção Industrial
• Marketing
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 13 de Abril de 2008

Aulas ao Vivo - Iransmltldas diretamente de Curitiba

Informações: Oliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro

(47) 32761268
'

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credencíaào pelo MEC - Port. 4271 de 12/12/05

O CORREIO DO POVO mFIM-DE-SEMANA, 5/6 DE ABRIL DE 2008·

DETETIVES
PARTICUlARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 33l0-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Cíveis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
. Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, ExIra-Conjugal,

Investiyações Trabalhistas
.

(47) 3372-0556
9912-8114

ATfNDlMENTO 24 HORAS
(BRASILE EXTERIOR)

Encontro lIos amigos e casais

ShOW I>e streep
.

tese.
com maiS lie 15 mUlheres

MULTIC:UM

SEGURANÇA ELETRÔNICA E
INFORMÁriCA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercia) e industrial
Portão eletrônico
Interfone

.

Câmeras - cftv

Gravação digital no computador
Instalações telefônicas
Cabeamento de rede

Reparos elétricos

tNSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

473273-7226 I 9171·1023
Rua José Narloch. 1456 - São Luis

. multicom. jgs@brturbo.com.br

Matriculas abertas no

CENTRO' DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLMÉIA
- Berçário - Maternal - Jardim

Tr: 3372-1123

co

� PONTOCOM .

Maiores Informações• TREINA�ENTO EM INFORMÁTICA. Fone: 3055-2021Rua: Epitácio Pessoa. 85 - Centro

GOLDEN' CONY -SE
A Golden e o banco BMG"está contratando

Operador de Negócios na área de
financiamentos de veículos para
atuar na região de Jaraguá do sul í

Guaramirim e Corupá.
Tratar no telefone 8838-0133

Requisitos: Experiên�ia na área de financiamentos.

.Se você tem problemas
com SPC e Serasa Telefonia

.

fixa móvel e restrições
no CPF, resolvemos o

seu problema em tempo
limitado.

· Ligue e confira no horário
comercial e plantão
sábados ti domjngos.

.

Fone: 8824-2827 cf
Cristina.

A GRAFFYART TINTAS E

REV. ESTA CONTRATANDO

VENDEDOR(M) INT/ExT
com carteira de habilitação
AB. Interessados entrar em
contato pelo fone 3370-1155

c/Iania. Ou trazer currículo
na rua Walter lYlàrqua,rdt

.

n1250 Barra' cio Rio Molha,
frente Chiodini Motos
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'RODíZIO DE PIZZAS. MASSAS •.

CHAPEADOS E B'UFFET DE FRIOS

*** IMPECÁVEL***

Gal Special 99 8V 1.0
Alarme e película
2° Dono, Baixa
quilometragem

Carro EXCELENTE!!!

R$ 13.600,00
Contato: (47) 9978-9452

9978-9492

VENDE _ SE
AUDI A3 1'.8 20v
ano 2001 4pts
Prata. com
rodas 16
Contato:

9968-1016

. ANUNCIE AQUI!
337,1.-1919·

SIMPATIA PARA EMAGRECER - CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque %. copo de água e dentro dele o número de grãos de arroz

correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque grãos a mais, pais os quilos perdidos não
serão recuperados. Á noite beba á água deixando os grãos de arroz completando novamente com Yz copo'
deágua.
Quinta-feira pela manhã em jejum a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com Yz

copo de água. Sexta-feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É
importante conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma

semana.

Agradece AmiltDn

DiSII, PiZZa
3275-2876'

Todos os dias a partir das 18h�0

. Rua Barão do Rio Branco, 1000'- Jaraguá do Sul· se

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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---------VARIEDADES

Por Fabiane Martins

O CORREIO DO POVO IESABADO, 5 DE ABRIL DE 2008

recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexta-feira pela manhã. É obrigatório o envio em alta resolução.

Colou grau em Direito; dia 14/03, Priscila Rosá. O noivo
Rubens mand" es parabéns por mais essa conquista.

O marido Osni e a filha Sintia,
mandam os parabéns para Meno,
que trocou idade dia 3.

Parabéns para �Ieide Stringari, que
trocou idade no dia 14/3. Os filhos
Karina e George, e toda a família .

desejam muitas felicidades.

EDUCACÃO. EM
,

GUARAMIRIM

Elisander colou grau dia 28/3, em
Administração de Empresas. Os
pais Élcio e Natália, e os amigos
desejam muito sueesso..

Felicidades ao cllsal Josiane e

Marson, que trocaram idade

juntinhos no mês de março.
Parabéns de toda famílià,

O grupo Laços de Tradição,
. parabenizo Edison Wilson Pinter
(Dedo), pela suo formatura em

Comércio Exterior.

Feliçida��s 00 bombeiro
Pablo que comemorou no

dia 27/3, m'ais um ano de
. , vida. Pllrabéns.

; �
.

10 lugat: em> �apta Catâril1�1
, ,,' S,�., ItJ9H�(1)0, ,�ra�i.1 >.:�:. .

. O casal Hercílio e Maria,
comemoraràm no mês passado,
Bodas de Safira (65 anos).
Felicidades.

Toda família parabeniza
Jean Carlos Fuck, pela suo

forma.tura no curso de Tecnologia
.

em Produção do Vestuário .

Rua Bernardo Dornbusch, 432 - Baependi - Jaraguá do Sul- 47.32'75-3290

A pesquisa Boas Práticas nas Redes Municipais de Ensino fOi reaâzada pela UNICEF (Fundo'dàs Nações Unidas para a Infância)
.

em parceria com o Ministério da Educação e União Nacional dos Dirigentes Municípais de Educação (Undime).
Guaramirlm ganhou destaque pela existência de saías com equipamentos para a realização de cursos de educação à distância.

'

o Dia da Família na Escola, Ônibus da Literatura e Informática Educativa. O estudo reconhece também que, nas escolas de Guaramirim,
o profes��r.,de apoio é visto como protagonista no desenvolvimento çt� aprendízagem.

,.-"_"';;,..ç._t.:r
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FALECIMENTOS
'

Em Joraguá,
tem Sessão'
Cineclube

Faleceu às 7h do dia 4/4, a Sm. Armll1d£l
Will \lIfo1f, com idade de 78 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 4/4, com saída
do féretro da Igreja Nossa Senhora das
Graças, ein Schroeder I, seguindo para Q

cemitério da mesma localidade.

A solo, multimídia do Scar sediará ,

mais uma sessão do Cineclube no dia
9 de abril, às 19h30. O filme exibido,
será "Noivo neurótico, noivo nervo

so" (Annie Hall, 1977)� que ganhou
quatro Oscar, inclusive como melhor
filme, e é um clássico de Woody Al
Ien. Com fragmentos do relaciona
mento do casal, o filme se esbalda
em diálogos sobre casamento, sexo,
moralidade, o apogeu e o quedo de
um relacionamento. Após ir, sessõo,
terá debate com os participantes. A
entrado é franco. üutrcs.lnfermeçêes
pelo telefone 9128 4735 ou cineclu
be@designeditora.com.br.

LOTERIA

CONCURSO N° 957

LOTERIA

"

CONCURSO N° 815

Curso de capacitação
no Marista'

O Colégio,Marista São Luís' em, parceria com a

Rede Marista de Colégios fez a aquisição do
Software de Autoria Visual Class. Este software

possibilita a construção de projetos, apresentação
de trabalhos, atividades de revisão, provas e
exerclcios, tanto por parte dos professores quanto
dosalunos.

, _

Nesta primeira etapa o Marista São Luís ofereceu a

seus educadores um curso de capacitação de 8h. O

objetivo é que todos sintam-se seguros na utilização'
desta nova ferramenta e que possam utilizá-Ia com

seus alunos.

COMUNICADO PERDA
DE ,DOCUMENTO/OBJETOS

Foram extaviados Documentos de Diversos
(Nota FiscaljEmissão UF:SC ., Outras tnfor-:
mações: 2Blocos de N° 1 ao 50 e N° 51 ao

.

10Q. Construjoner Construtora Ltda (Maicon
Punquieli Joner: Deposse).
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Resultado do
Enem mostra

desigualdade
Ensino público e privado são

. avaliados pelo desempenho
i
o
o::
UJ

õ:
(/)

ê
Alunos das escolas particulares acertaram 18,84 pontos a mais do que os da rede pública

QUAL A DIFI.CULDADE DO ENSINO PÚBLICO?'

VIGAN BUBLITZ, 69 anos

agricultor aposentado
"É uma questão política. É
necessário uma política agrícola
para o 'jovem se -desenvolver, .ter

-

emprego � não faltar comida"..

CEcíLIA MACENO, 22 anos,
auxiliar administrativo

"Os professores devem ser

mais qualificados. Deveria_m
ter cursos para também conse
guir mo'tivar es alunõs".

CLADES KANZLER, 38
anos, auxiliar administrativo

"Não depende só. dos professo
res e alunos. Os pais devem se

envolver e estimular os filhos. O
,

•

t -?' :,::� .: ·'--li-N�,;·,::,�ji;r::!.
problema é ,(diferença cultOml". '

ELIANE DE GOES FENNER,
.. 32 anos, auxiliar de produção

THAís MEYER,'21 anos

assistente financeiro

"Os professores não estão moti
vados financeirÍlmente. Quando
entrei no ensino superior tive
que batalhar bastanfe"'.

JEAN CARLOS SALDANHA,
13 anos, estudante

"O salário do professores é baixo. "Os "Iunos devem respeitar os
4 motivação devê'riuJrir também.. '. professores, não podem fazer.
em forma de curso, com atuali- tanta brincadeira; Professores e .

zação dos professores". alunos têm qeese respeitar".� "

JARAGUÁ DO SUL

Divulgado nesta semana, o

resultado do Enem (Exame Na
cional do Ensino Médio) não

surpreende, mas estimula' o
debate: o ensino da escola pú
blica ainda está deficiente. Das
20 melhores colocações no exa

me, somente cinco escolas são
de ensino público. Além disso,
aumentou a diferença entre as

notas dos alunos. Nesse ano,
os estudantes da rede privada
acertaram 18,84 pontos a mais

que os de escola pública. Na

edição anterior, a diferença foi
de .15,63 pontos. Em Jaraguá do
Sul, o Colégio Evangélico [ara
guá teve a melhor colocação e

a EEM Alberto 'Bauer, entre as

escolas públicas. A diferença
deles foi de 11,99 pontos.

Os diretores Vandelir Deu

cher, do Colégio Estadual Ab
don Batista, e Leopolda Fenner,
do Colégio Evangélico Iaraguá,
concordam que oEnem serve de

parâmetro para avaliar o ensino
brasileiro e que a desigualdade
é conseqüência das �ue?tões
sociais e culturais. "Os profes
sores são praticamente os mes

mos, Todos têm pós-graduação,
três fazem doutorado e cinco
também dão aulas em escola
particular", atirma Vandelir. O
diretor Leopoldo confirma: ''A

qualidade dos professores é im

portante no processo.pedagógí
co e muitos professores do en-

sino privado também atendem
escolas públicas".
A maior diferença estaria -

no acompanhamento extra

classe. "Os pais devem estipu
lar com o próprio filho o tempo
de estudo, se preocupar com a

educação dele. Tudo depende
da família", adverte o diretor
Vandelir. No ensino privado
as atividades complementares
e a carga horária mais ampla
contribuem na organização
e aprendizado do aluno, mas
também ne.cessita do acom

panhamento familiar. "Se não

conseguirmos um resultado
diferenciado, não se justifica a

.

nossa atuação e os pais acom

panham este processo", expli
ca Leopoldo.

Para o diretor do Colégio
Evangélico, o melhor desempe
nho do estudante de instituição
privada deve-se' à valorização
profissional, a maior exigên-'
cia na seleção dos, professores
e a carga horária diferenciada.
"Não tenho a pretensão, nem

os elementos, mas acredito

que não falta \recurso ao 'ensi
no público. A questão é social
e política", articula Leopoldo.
De acordo com o Inep (Institu
to Nacional de Pesquisa Anísio
Teixeira), mais de 2,7 milhões
de candidatos fizeram a prova
do Enem.

LUCIANA DE AGUIAR
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CHEGOU LA!
Pois é, o grande anfitrião de hoje

é o boa praça César Carlos dos San- It.

tos. Com aquela categoria e simpatia,
ele vai receber o merecido coro de
parabéns, já que passa à condição de
"sessentâo". A festa do amigo César
é um presente de seus quatro filhos
e terá como cenário a sua própria
e: elegante casa, que foi totalmente
repoginada. Quem assina a decoração

. do evento é a nora do aniversariante,
a jovem Roberto Santos. A animação
fícàrá por cante do OJ lika's, uma

promessa que pinJa na área. Será uma

noite elegante e de muito glamour.

BIERBUDE
Hoje a noite na Bierbude, tem
festa das boas com a presença
do banda Trio Free Pop N(l(ilnt.
Vale a pena conferir.

LEITORA DO DIA
A leitorb do dia, é 'a super simpática
Débora Breithaupt, que lê a coluna

-

para licor aritenada no que acontece
de melhor na nossa sociedade.

DESMEMORIADA
Velhinha foi ao geriatra:
- Doutor Osquépio, o senhor precisa
me ajudar. Estou perdendo a memória,
Meu filho me pede uma coisa e com

pouco tempo esqueço. Boto a chaleira
para passar il café e deixo Já secando;
ligo o fogão e deixo aceso tempo todo.
É uma coisa horrível esse meu esqueci
mento. Por favor, me ajude, doutor!
- Quando foi que a senhora começou
a senti r isso?
-Isso o que, doutor?

GELADA
Um satélite da Nasa registrou mudanças
drásticas na camada de gelo do Oceano
Ártico. A camada perdeu 750 milhões de

quilômetros quadrados. Cada vez que o

Artico perde gelo, o resto do mundo en

tra .numa grande fria.

SEM DOCUMENTO
Quem se esconde no anonimato ou

com lnlcials falsas nõo merece crédito,
muito menos respostas a indagações.

Assi�tir 00 progmma Moa
Gonçalves, às 13hl ,5min, �o SBT'

.,,,

Durante memento.de diversão e muita descontraçõo, a bonita Jú, secretária do COL, a Coord. de Eventos,
Ver.ediana Vase!, Salete Vieira e o presidente da CDLJoõo Vieira.

NÃO ACREDITO.
Era o que faltava ... A polícia Inglesa
investiga dois homens, Faisal Madini
e Graeme Walker, acusados de vender
autógrafos falsos de persunalídedes
famosas no esporte, como Pelé e Ro
naldinho Gaúcho. Segundo a emissora
BBC, de Londres, alguns autógrafos
eram vendidos pela "bagatela" de RS
3.500,00. Haja ingenuidade para com

prar autógrafos de terceiros!

TARANTO
Um abraço especial para o amigo Chico Toronto, sem dúvida um dos aniver
sariantes de destaque de domingO(6).

EM ALTA

",A revitalização do
Centro Histórico
ficou um must.

Luiz Prá e

Sebastiana Prá,
completaram dia
3 de abril bodas
de diamante e

_

neste domingo
(6) festejam o

doto 00 lodo
de amigose
familiares no

Porque Aquático
Krouse

EM BAIXA
A falta de lixeiros' nos
pontos de ônibus.

" A arte é um

exercítio experimental

�o liberdade "
MARIO PEDROSA

CENTRO: 3371-'1)300
-BARRA:' 3370-0072
�tuno&Sm.tK

www.WimJd�.br

TE CONTEI!
• Adoréi! :Uma delícia o queijo
que o gente boa Sandro, da,
Boutique de Came, do Mercado
Municipal, enviou p�ra,est�,
colunista. Valeu!

• Hilje, a partir das 10 horas,' elll .

frente ao Museu Emilio da Silva;Cio
no Calçadõo, tem,ensaio abertg

;
da banda Tribo do,lua, ,

• A'sempre serena Alessandro
Silva esbnnleu beleza, nu quinta,
no bar do Scat: '

• Quem está mais feliz que gan-"
so novo na lagoa éo camarada
Céliolange, o Celjnho Sport; e+o
motivo da felicidôde é suo nOVG

"oquisiçõo, uma Ifoderosa Hilux
zero bala.Tá podéhdo!

• TF.g.lindo em·Celinho, no cóme

ço'd� junh9 éle JQi movimentar o

1° Carreteiro da.Sociedade Joõo
PesSo
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Finalistas da ADVB A��' -

No Brasil, seguindo o exemplo de outros países, a sociedade civil
organizada e o poder público estão engajados pam o equaciona
mento dos problemas sociais. Em 1999 com a lei 9790 criam-se as'

-

OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que
propicia a organização da iniciativa privada em parceria com o po
der público, relevante missão de interesse social. Em 2005 com a lei
11110 estabelece-se o PNMPO (l>rograma Nacional de Microcrédito

Produtivo e Orientado) com os ob

jetivos de: Incentivar a geração de
trabalho e renda entre os microem
preendedores.

Novamente Jaraguá do Sul emplaco entre os finalistas do Prêmio Personalidade de Vendas, versão 2008, lideranças
empresarias da cidade. São cincos finalistas e entre eles estão Guido Jackson Bretzke, da Bretzke e Sasse e Vicente Donini, da
Marisol. Ainda fazem parte os empresários Acari Menestrina da.Cedrense; Marcelo Petrelli da RIC/Record e Rogério Sampaio da
Cecrisa. Para a escolha dos cinco finalistas votaram dirigentes, conselheiros e patrocinadores da ADVB/SC, além de representantes
de entidades empresariais e de comunicação. Agora para a fase final participarão da votaçíÍo, associados da entidade, prefeitos,
presldentes de CDls e ACls, representantes de veículos de comunicação, de agências e os eleitores da primeira fase..

JÁ PREMIADOS
De Jaraguá do Sul já foram contemplados os empresários, Décio da
Silva do Weg, leonardo Fausto Zipf do Duos Rodas, Vicente Donini
da Marisol e Wander Wéege da Malwee. Além destes, no estado
foram contemplados Antônio Koerich, Sônia Regina Hess de Souza,
Manoel Zaroni Torres, Hans Dieter Didjurgeit Roberto Barreiros,
Amauri Olsen, Jorge de Freitas, Fernando Marcondes de Mattos,
João Batista Murad, Ninfo Konig e Osvaldo Douat.

PARCERIAS,
COMPROMETIMENTO E AÇÃO
O resultado social que se objetiva com a criação de uma lnstítulçâo
de microcrédito como a Acrevi de Jaraguá do Sul é mais bem com

preendido a partir dos entendimentos históricos sobre o desen
volvimento econômico preconizadó pelas Nações Unidas. Segundo
Maria Terezõ de Amorim Nora, diretora executiva da Acrevi, para
alcançar os objetivos de Desenvolvimento do Milênio, oito compro
missos foram aprovados entre 191 países da nações Unidas; dos
quais n primeiro é" erradicar a extrema pobreza e a fome ":

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$) .

COMPRA VENDA
1,708 . 1,710
1,574 '. 1,574

- FUNÇÕES
Ainda segundo Maria Tereza, a

função primordial desse tipo de
instituição é disponibilizar recur-

sos para microcrédito produtivo e

orientado; oferecer apoio técnico às

instituições de mlcroeédtto produ
tivo e orientado com vistas ao forta-
lecimento institucional destas para
a prestação de serviços aos empre
endedores populares. O terceiro

r � setor depende de legitimidade e
. � sustentabilidade para desenvolver

.� novos programas sociais. O grande
ü

§ desafio, porém, é como coordenar e
- trazer o .entendimento de que só a

visão proativq e integrado detodos os setores tornara o caminho
mais cúrt() 'e menos penoso.

VARIAÇÃO
-0,47%
0,36%

---�-------CARREIRA·.EMPAUTA-----�-----

''Professor, o problema não é de conhecimen- onde esses temas eram discutidos. Não mais. assuntos particulares:
to. Oque falta é berço", disse-me a empresária ao É por isso que vemos centenas de pessoas 4. Ao tomar emprestado alguma coisa, nunca
relatar os problemas que estava .enfrentando em assistindo palestras de boas maneiras feitas por ,se esqueça de devolver e agradecer;
relação às pessoas em suas empresas. "São peque- senhoras de famílias tradicionais, um mercado 5. Ajude a manter limpo o ambiente de tra
nas coisas que deveriam ter sido ensinadas em crescente. Assisti uma delas em que a palestran-' balho. Manteriha limpo os sanitários após o uso.

casa ou na pré-escola", desabafou. Tenho ou- te ensinava que as pessoas não deveriam "corner Cuidado com copos e Xícaras sujas. Jogue os co

vida a mesma queixá de múitos empre�ários. O '

com a boca abertà"(sic) QU me�rjlO que "deveriam pinhos de café no local apropriado. Arrume sua

clima da empresa é ruim devido à falta de educa- dar lugar às pessoas mais velhas" ou ainda "ajudar mesa de trabalhá; _

ção, polidez e boas maneiras dos colaboradores. um cego a atravessar a rua'.'. Fiquei pasmo! Essas 6. Respeite a fila. Mesmo que ache desneces- '

E o problema não é em relação ao "clima". É ,coisas aprendia-se em casa, independentemente sário respeitá-la; porque vai pegar só uma coisa,
em relação aos clientes e mesmo fornecedores. A da classe social a que se pertencesse. Não mais. etc. Não queira parecer esperto;
falta de educação, polidez e boas maneiras. têm' Assim, tornando o mundo um lugar de gros- 7. Não fale mal dos outros. Não se envolva em
afetado, sensivelmente, o relacionamento,da em- sos, rudes e mal educados, poderemos até ter fofocas.

'

presa com sua cadeia produtiva, me afirmou um ar puro para respirar - graças aos movimentos 8. Cuidado com as anedotas e brincadeiras

empresário. É a recepcionista: que não diz "obriga- ambientalistas - mas seremos todos um bando pessoais, como apelidos, etc. Cuidado para não

da"; o motorista que não pede licença para entrar de irracionais nGS empurrando uns aos outros e ofender as pessoas:
no depósito de um cliente: é o vendedor que não .nos xingando com palavras de baixo calão. É a 9. Cuide d� suaímágem. Vista-se sobriamen-
telefona agradecendo; é o garçom que dáa faca modernidade!(sié)

.

te. Afinal você está num ambiente de, trabalho e
.

com a ponta voltada para o cliente; é a recepcio- Na conversa sobre o tema, com empresários não numa festa ou diversão:
.

nista do hotel que dá um lápis sem pontapara o , índignados com a atual situação, fizemos uma 10. Controle' a 'sua agressividade. Cuidado
cliente escrever e não pede deseulpas, etc., etc. lista com algumas dicas simples que fariam uma com'a forma de falar e escrever. Não seja rude.
São tantos os exemplos de pura falta de educação, enorme diférença para melhorar o clima de uma São coisas simples que farão uma enorme di-

polidez e boasmaneiras que enchéríamos páginas empresa: ferença para queo clima de sua empresa favoreça
e páginas de casos concretos que vemos, ouvimos ,

1. Lembre-se sempre de dizer "com licença"; a produtividade e a excelência. São coisas simples
e somos vítimas todos os dias.

'

"por favor" e "obrigado", mesmo que alguém este- que farão de nosso �undo, um mundo melhor,

e"m.'preso.'., ","
.'

" :.....
- ,As famílías parecenrterem abdícado desse as- ,jacumprindosuaQbrigaçãoQusejam9!tomp.ig_q;,. :"ÇOn.M�.já,.deyer ter sido quando as pessoas eram

.
. peótoessencialda'educação de seus filhos. As es- . ,:2.. Fale baixo. Ria baixo, N�o seja incà��ei:iie:rí.fJ';" "�éauçâdãS, 'p'ôfidas e tinham boas maneiras.

colas póucofazem.Hã'muítos anos atrás havia;I1�" cs. ,1�. N,�(il- o-telefone e a internet somente pera- '; f,);, , "

disciplina "Educação Moral eCívíca'' nas escolâs" 'assMtbs'decfrabalho. Evite usar esses-meios para
�., 'Pense nisso. Sucesso!

, !-.UIZ MARINS, CONSUIJOB
E PAI.ES1'RAN1E

10 celses

para
·melhorar
o clima de

qualquer
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TRANSPORTE

SANTACATARINA---------

Deputados debatem escoamento
. Alternativapara transporte da produção do Oeste foi um dos temas na.Al.
FLORIANÓPOLIS

Parlamentares catarínen
ses abordaram essa' -semana
na Assembléia Legislativa
alternativas para solucionar
os problemas

.

de transporte
no Estado. O deputado Pedro
Uczai (PT) defendeu como

uma das possibilidades a ex

tensão de ramais ferroviários
do Paraná à Santa Catarina.
Uczai é o coordenador de uma
frente parlamentar informal
entre os estados

-

do Paraná,
Santa Catarina e Mato Grosso

. do Sul.
No começo da semana

houve uma reunião com o go
vernadqr

.

do Paraná, Roberto
Requião (PMDB), sabre a pas·
sibilidade de a empresa ferro-

�ária estatal trazer uma linha A situação do setor marítimo e

de Cascavel (PR) até Chapecó. o transporte público foi comen
Isso garantiria o escoamento tada pelo deputado Edison An
da produção e o transporte de drino (PMDB), que vê o Oceano

.

insumos como soja e milho . Atlântico como alternativa para
à região Oeste catarinense. escoamento de cargas.
O petista informou que no dia O deputado Flavio Ragag-
17, representantes da frente nin (PPl mencionou a neces

parlamentar se, reunirão com sidade urgente da construção
o governador Luiz Henrique do anel viário no município
da Silveira para discutir o as- . de Seara" no Oeste do Estado.
sunto. Na semana seguinte o "Atualmente, somente no in
encontro será com o governa-

.

terior do município de Seara
dor do .Mato Grosso do Sul, são abatidos cerca de' 1.400
André Puccinelli. Após esses frangos por dia, que são na

contatos, uma audiência com maioria para exportação. Ago
a ministra da Casa Civil, Dilma ra, coma expectativa de dobrar
Roussef, deve ser marcada para essa produção, vai aumentar o
pedir a inclusão de projetos de fluxo de veículos na região. Por
ferrovias no PAC (Programa de isso precisamos da implantação
Aceleração do Crescimento). do anel viário", ressaltou .. Frente parlamentar planeja pedir inclusãp de proj,eto ferroviário no PAC

� Projetos ,

Todos falam que o governador Luiz Henrique é o candidato natural do PMDB para o Senado em 2010. Não se discute. E sim
úma tendência natural. Mas entre os mais próximos o comentário é de que o governador trabalha com vôos mais altos. Isso
significa, Presidência da República. De repente está costurando seu nome junto ao PMDB respaldado em sua administra

çijo. O que atrapalha são as ações do PP com repercussão nacional.

COMENTÁRIO
Alguns partidos que buscam entendimentos para a eleição em

Florianópolis demonstram um certo desconforto quando reu

nidos com 9S progressistas. Vira uma conversa nada produtivo
porque continuam fazendo mistério em torno de quem será o

candidato do PP.

PROJEÇÕES'
.

'.
.

A meto é encabeçar uma chapa para disputar a sucessão de .

Dário Berger. Mas segundo o presidente dos tucanos de Flo
rianópolis, Marcos Vieira, ser vice de Angelo ou Esperidião
Amin também está nos planos. Garante que as conversas

com os progressistas estüe be'm adiantados. •

INSISTÊNCIA
Qúe,o tucano Marcos Vieira tenta uma aliança com o PT isso.
é verdade. "Não posso lá adiante serncusade de omissão,"
argvmentou nllder do PSD�. Esta na base do "quem não
arrisca não petisca:<
.','

.

.

FUTURO
Indiscutivelmente, sem entrar no mérito específico
da eleição de outubro, o peemedebista Mouro Mari
ni, candidato do governador Luiz Henrique a prefei
tura de Joinville, çomeça a construir uma base elei
toral significativa no município. Ou seja, monta um

importante cocite para usufruir, num futuro breve. .

"PLlHOS '

.'
'

. "'-'.
'<,

,>' -CANDIDATO
Pér�úniado se- vÍlr prepara-se ,pã�a disputar uinq vago daJô� '�ÊÍI1 �ilo José Q º25 não entrou em campo esperando o que
m!Ífo F!l'�erõJ assim que encerrar seu màndato, o prefeito de � vilt ocorrer. coni 'o prefeito Fernando Elias e o deputado "

Joinville Mà_rcoTebaldi re�altolJ que está (lcordàdõ'vqyeas- ' 'Gervásío Si'lvo, que correm risco de cassação.Mesmo assim
sumirá em 2009 o comandcJ do PSDB'éstaduàl, é vice-presi- '

'. o partido oposta no can'didatura do vereador lédin Çoelho. ÀI-'
dente, e tem em men,te 'vilriôs Q,çóes e eventos pelo Estado.: guns democratas definem como 01:110 candidatura decente.

-

POIS É
Vamos imaginar que o casal Amin não entre na disputa
para a prefeitura de Florianópolis. Em 2010 fica compli
cado um deles ir para o governo e o outro para o Senado.
Alguém seria sacrificado. De repente digerível poro o estô
mago do eleitor seria Amin para o Senado e Ângela tentan
do a reeleição, seu direito. Mas os dois na majoritária nem

pensar Sendo assim há quem aposte que Ângela Amin será
a candidata à prefeitura de Florianópolis, sonhando com o

governo do Estado.
'
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PESQUISA

Aumenta consumo de bebidas
Estudo aponta que 290mil pessoasdirigemembriàgadas pordia
BRASíLIA

Estimativa do Ministério da Saúde indi
ca que diariamente 290 mil pessoas dirigem
alcoolizadas no Bràsil. A constatação tomou
por base o número de motoristas existentes
nos registros do IBGE (Instituto Brasileiro

.
de Geografia e Estatística) e a porcentagem
de pessoas que reconheceram dirigir após
a ingestão de quatro a cinco doses de be-

. bidas alcoólicas no estudo Vigilância de
Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).
De acordo com a pesquisa, o consumo abu
sivo de bebidas seguido de direção é maior
na capital do Tocantins. Em Palmas 4,5%
das 2 mil pessoas pesquisadas confes
saram o costume. O percentual geral para
todas as capitais, cidades nas quais foram
feitas entrevistas, foi de 2% da população.
A associação álcool e direção é mais

freqüente entre homens (4%J do que en

tre mulheres (0,3%). No País, a população
. masculina de Teresina (PI) é a que mais
bebe e dirige, 9,5%. As mulheres do Dis
trito Federal, com 1,8%, e as de Palmas,
com 1,6%, são as que mais cometem a im

prudência. De forma geral', a pesquisa indi
ca que o consumo de álcool aumentou. Em
2006, quando a pesquisa foi realizada pela
primeira vez, 16,6% consumiam bebidas
alcoólicas - considerando cinco doses pára
homens e quatro para mulheres. Em 2007,
a porcentagem subiu para 17,5%.

Segundo pesquisa, 2% da população nas

capitais do Brasil dirige alcoolizado

eorganizamos O seu CUSSI S
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procuro!

-

:!� "

I i, -

Quinta-feira: (:I_j\..�SII\'Ii\IS Negócios (anúncios de linh,a I imóveis I veículos , saúde I pet)

, Sexta-feira: CL4SSIf\'[i\lS Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CLASSlillUS Imóveis
CIASSI�IL\lS Parcimóveis
CLt\SSlI\fAlS Veículos

.

CtASSI�Il\lS Produtos & Serviços (informática I tecnologia)

Anuncie (47) 3371-1919 I 3055-0019
www.ocorreiodopovo.c�m.br
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Lula diz que
.

ainda quer fazer
facu.ldade

Em discurso no Rio Grande do Sul,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
não escondeu o frustração por não ter
um diplomo universitário. Lembrou que
uma série de dificuldades o impediu
de cursor uma faculdade, mos afirmou
que não abandonou os planos nessa

área poro quando deixar o governo.

Pobres e ricos
sobre combate

ao crime
Quando o assunto é segurança

público, o insatisfação predomino,.
segundo pesquiso CNI/lbope. O levan
tamento mostrou que ricos e pobres
divergem quanto às soluções poro o

. problema.. De acordo com o levanta
mento, pessoas com maior poder aqui
sitivo querem mais investimento em

ações sociais (52% dos entrevistados),
enquanto os mais pobres defendem o

repressão (39%).
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FARe

INTERNACIONAL-------�-

Missão é complicada, diz Chávez
França espera para tratar refém; rebeldes querem troca de presos por libertação
CARACAS

O presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, se mostrou pes
simista com a missão enviada
pela França para a libertação
da ex-senadora colombiana
Ingrid Betancourt, refém das
Farc (Forças Armadas Revolu
cionárias da Colômbia) há seis
anos. Chavez disse que a mis
são francesa é "extremamen
te complicada". O presiden
te venezuelano afirmou que
perdeu o contato com as Fare,
com quem negociou este ano a

libertação de seis reféns, mas
se dispôs novamente a mediar
um acordo com a guerrilha.

Segundo a rede de TV ame

ricana "CNN", o presidente
francês, Nicolas Sarkozy, se

ofereceu para ir à Colômbia
buscar a libertação de Ingrid,
que também tem nacionali
dade francesa. O primeiro
ministro da França, Bernard
Kouchner, admitiu que ainda

espera uma resposta das Fare
sobre a missão francesa que
chegou a Bogotá na quinta
feira, 3. Um comunicado da

guerrilha, porém, informa

que as Fare só entregarão In

grid se o governo colombiano
libertar guerrilheiros presos.

A refém de 46 anos tem
leishmaniose e hepatite B.

Segundo relatos de morado
res locais, Ingrid foi levada a

um povoado do Departamen
to de Guaviare, no centro

sul do país, para tratamento
num centro médico local.
Informações de Cuaviare in
dicam qUE( ela precisa urgen
temente de unia transfusão
de sangue. A recusa das Fare

pode significar uma sentença
de morte.

Sarkozy fez da libertação
de Ingrid uma prioridade de
sua política externa; mas até

agora não foram revelados
detalhes sobre a missão que
tentará dar tratamento médi
co para a refém 'em um acam

pamento dos rebeldes na

selva. De acordo com auto

ridades, o avião francês com
-

a equipe médica está na base
aérea colombiana de Catam,
abastecido e preparado para
decolar para qualquer ·lugar
dentro da Colômbia ..
<'

EUA estão no caminho errado'

para 81%, mestrupesquls«
RIO DE JANEIRO

A insatisfação dos norte
americanos com os rumos do
País atingiu seumaior nível em
quase 20 anos, segundo uma
pesquisa realizada pelo jornal
"New York Times" em parceria
com a TV CBS News. A pesqui
sa, que é realizada desde o iní
cio dos anos 1990, pergunta aos

norte-americanos "você acha

que as coisas neste País estão,
em geral, indo na direção cor

reta ou você acha que as coisas
foram para o caminho errado?"
Desta vez, 81% responderam a

segunda opção da pergunta.
De acordo com o jornal,

no ano passado, 69% dos con

sultados responderam que os

Estados Unidos seguiam o ca

minho errado. Em 2002, no

segundo ano de. governo de

George W. Bush, apenas 35%
... acreditavam que o País esta

vam fora dos trilhos.

Embora o índice esteja pio
rando a cada ano desde o início
da guerra do Iraque, há cinco

�os, a percepção dos norte

americanos sobre o governo
piorou nos últimos meses com

a deterioração da economia e

o temor da .recessão, avalia o

"New York Times".
"Existe agora quase um con

senso de que o País enfrenta

problemas sígnificativos", diz
o jornal..

Segundo o diário, a maior

parte dos cidadãos de quase
todos os grupos demográficos
e políticos - como democratas
e republicanos, homens e mu

lheres, moradores de áreas ur

banas e rurais - dizem que os

EUA seguem a direção errada.
De acordo com a pesquisa, 78%
dos participantes afirmam que
o país está pior do que há cinco
anos, enquanto apenas 4% res-

, ponderam que está melhor.

Presidente francês, Nicolas Sarkozy, fez da libertaçõo de Ingrid prioridade de sua política externa

China tem 30

mllpreses
PEQUIM

A China tem atualmente
cerca de 30 mil pessoas presas
acusadas de algum crime con

siderado político, das quais 4

mil encarceradas sob acusações
de terem ameaçado a segurança
nacional, diz John Kamm, dire
tor-executivo da Fundação Dui

Hua, o mais ativo grupo inter
nacional de defesa de prisioneí
ros políticos na China. Segundo
ele, as acusações sob as quais os
chineses são detidos por crimes

políticos variam muito e envol
vem práticas não necessaria

mente-políticas.
Kamm está em Pequim para

conversar com o governo chinês
sobre a repressão aos tibetanos.

Segundo ele, não há chances de
que o governo vá suavizar o tra
tamento dado aos dissidentes
no País nesta reta final para as .

" Olimpíadas de Pequim. "Temo
.

que, a curto prazo,a situação vá
piorar", afirmou.
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vi5ta seus colaborodores com uniformes
produzidos. com tecidos da
mais alto qualidade.

i
(47} 3371-5558 e-mail kaiapos@kaiapos.com.pr-www.kaiapos.com.br

Deivi (D) foi improvisado como later�l-esquerdo no coletivo de catem, no Estádio João Marcatto Estreando
PARA SAIR DO SUFOCO

A equipe infantil do Marisol/FME tem um grande desafio neste fim-
_

de-semana em São José. Contra o time do cosa, ri Unisul e Itajaí es
tréiam pelo Campeonato Estadual do categoria. Com grandes chances
de repetir o boa componho do ano passado (perdeu o decisão por 3
sets o 2 poro Blumenau e ficou em segundo lugar). o time do técnico
Kadylac espera se firmar cada vez mais como uma dos principais for
ças do Estado. Tudo graças 00 bom trabalho de base desenvolvido.Tricolor quer sair

de situação' difícil
Jogo pode dar sobrevida ao Moleque Travesso
JARAGUÁ DO SUL

O Juventus tem um difí
cil desafio hoje, às- 20h30, no
Estádio da Ressacada em Flo

rianópolis, contra o Guarani.
Com 15 pontos, o tricolor jara
guaense precisa vencer o Bugre
e ainda torcer por tropeço de
Cidade Azul contra o Criciúma.
Caso isso aconteça, o Moleque'
Travesso ficará a apenas dois

pontos do time da Palhoça. E o

. técnico Abel Ribeiro deve pro
mover mudanças em relação ao

time que enfrentou oMetropoli
tano no último fim-de-semana.

No coletivo de ontem, em

apenas meio campo, amudança

começou na camisa 1. Adilson
começou no time titular. Outra
novidade foi o lateral-direito
Cris, que chegou no início do
ano, se contundiu e ainda não
estreou na competição. Com
isso, Deivi foi improvisado na

esquerda. O ataque foi com dois
centroavantes de oficio - Edi
nho e Ramazotti. No segundo
tempo, _o treinador mudou os

goleiros (Márcio foi para a equi
pe titular) e também a dupla de

ataque - entraràm Jaime e An
derson. O timeviajou ontem à
noite para Florianópolis, logo
depois da janta.

Alémde fazer seu papelem

campo,
.

o Moleque Travesso
ainda torce contra os adversá
rios, diretos. Além dos já cita
dos Cidade Azul e Guarani, o

Brusque e o Joinville também
tentam fugir da degola, A si

tuação do Brusque é a mais
difícil. Precisa vencer todos
os jogos que restam e torcer

por uma combinação de resul
tados. Um empate já rebaixa
o time do Vale do Itajaí, Já o

Joinville enfrenta o Atlético,
em Ibirama, e uma vitória pra
ticamente tiraria a equipe da
zona de risco.

JULIMAR PIVATTO

10 Criciúma 20 8 6 2 O 23 9 14

2 3 3 10 15 -5 20

5 8

100 Juventus 6 8 ·2 O 6 8 23 ·15 15

11 17 -6 132 5

43 9" Rodada

Hoje .

15h30 - Marcílio Dias x Chapecoense
20h30 - Guarani x Juventus
Amanhã
16h - Atlético x Joinville
16h - Metropolitano x Figueirense (Record
e SporTY)

lO" Rodada

Ú/4 (Domingo)
16h - Joinville x Metropolitano
16h - Juventus x Atlético
16h - Criciúma x Guarani
16h·- Figueirense.x Marcílio Dias
1.6h -·Chapecoense x Avai

-

'16h - Brusque x Cidade Azul' '. - ..

P - POntos.J':" Jogos••V � Vitórias. E � Empates,.D·� Derrotas; 6P.,.. 60ls Pró, 6C - 6als Contra, S6.� Soldo de 601s;P6 � Pontuação'6eral (soína dos.dois turnos)�. ;;
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INTERCONTINENTAL

'Sem fro.nteiras
Malwee vence sem
·grandes dificuldades
Time decide hoje a vaga para a decisão
GRANADA (ESPANHA)

A Malwee venceu por 6xl
o Tam Irán Khodro, ontem, no
primeiro jogo da equipe pela
Intercontinental de Clubes. Os

gols foram de Ari (2), Chico,
Leco, Café e Humberto. Mas

quem abriu o placar aos 3'02"
do primeiro tempo foi a equipe
iraniana, com gol de Molazem. '

O jogo teve caráter amistoso .

já que o Tam Irán Khodro foi eli
minado da competição por não

chegar, para o primeiro jogo que
estava marcado para a última
quinta-feira, contra o gaúcho
Carlos Barbosa. Mas para o téc
nico Fernando Ferreti, a partída .

"serviu de adaptação da equipe
com o ambiente, com o piso e

coin a bola".
. O técnico do Tam Irán Kho
dro, Afshin Chekani, disse que
o grupo está· triste pelo atraso

que culminou na eliminação do
time. Ele explica que o proble
ma inicioú na escala do vôo em
Paris, onde ocorreu urn- atraso
de três horas. ''Além disso, os

, melhores jogadores chegaram
muito cansados, mas nós fi-

Quem pensa que a paixão pelo futebol, ou futsal, é exclusividade.
do brasileiro, estó muito enganado. Ao andar de tóxi pela cidade de
Granada, o que se percebe é que o esporte é tema favorito entre os

motoristas. Eles conhecem os jogadores brasileiros, admiram a habi
lidade dos atletas, citam nomes dos preferidos e até mesmo arriscam
palpites para a final da Copa Mundial. Para os espanhóis, o Interviú
é o favorito, mas eles sabem das surpresas que envolvem o esporte e

acreditam que em uma final "tudo es posible"!

Craque Falcão nQo jogou e osfãs aproveitaram poro tietar o ídolO

zemos de tudo para chegar
a tempo. O técnico também
critica a Organização do Mun
dial, que segundo ele, avisou
sobre o calendário muito em

. cima da hora.

Agora, a Malwee se prepara
para disputar a vaga para deci
são, que acontece hoje, às 15h

-liaJo car-rega.8 ,'ot.o da fiUta Isabela.•o ,c-Ollputadorjlotlátif '.

�' I,

(de Brasília), contra o Carlos
Barbosa. O jogo será transmiti
do pela emissora Teledeporte e

pela Rádio Amizade. O ala Fal
cão acompanhou à partida da

arquibancada. Como aqui, foi
cercada pelas crianças.

DEBORA VOLPI

Convivendo com a saudade da famíliu,
Nas horas livres, Tiago usa a internet para falar com filha e mulher
GRANADA (ESPANHA) No quarto do goleiro Tiago,

. Entre um treino e uma par- 27 anos, .o computador ganha
tida, os jogadores da' Malwee lugar de destaque., Além de

procuram diversos passatem- acompanhar' as .notícias. pela
pas paIta esquecer Urn pouco a' internet, 'ele cOlfta "que.'através
pressão "de disputar um título 'da 'webcam' vê e conversa.com
Mundial. Eleslêem.revistas, es- .va-mulher e, a filha -Isabela, de
cutammúsíca, co��e;s�sobre apenas um.' ano e seis 'meses,
futebol, assistem: programas de . que moram em [araguá do' Sul.
TV e filmes. Mas o computador Ele explica ainda que a rotina

portátil é.o maior .compenheíro de jogador atrapalha a convi-

:.dritlmenashoras:-deJtillgá..... , vência com.a famílía-Segundo '

,

Tiago, além de passar quatro
horas diárias em treino, os fí
nais de semana também são .

reservados para competições.
"Convivo mais corn o time que
com a família", afirma: o golei-.
roo O atleta revela ainda que já
ficou dois meses longe de casa.:

devido aos campeonatos. "Nos:
primeiros quatro meses de vida
da Isabela, perdi dois. Amelhor
fase, nãodeu' para aproveitar".
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RETA FINAL

•

ais
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul definem as vagas
DA REDAÇÃO

O fim-de-semana é de de
cisões nos campeonatos es

taduais do Brasil. Dos mais

importantes, apenas no Rio de
Janeiro, onde acontece a ro
dada final da Taça Rio', já são
conhecidos os classificados

para a semifinal. Justamente
os quatro grandes. E todos de
vem usar time misto nos jogos
deste fim-de-semana. Desta

que para o clássico entre os

reservas de Vasco e Flamengo,
amanhã, às I6h.

A emoção é garantida em' ,

São Paulo. Guaratinguetâ e

Palmeiras já estão classifíca
dos e apenas cumprem-tabela,
contra Barueri e Ituano, res

pectivamente, ambos fora de
casa: O São Paulo, só precisa
vencer o Juventus em casa.

Mesmo exemplo da Ponte Pre

ta, que enfrenta o Santos na

Vila Belmiro. Já o Corinthians
tem de vencer o Noroeste, fora,
e torcer contra Ponte Preta ou
São Paulo. E o Barueri tem de
ganhar do Palmeiras, em casa,

e torcer contra os outros três
times a sua frente.

.

No Rio Grande do Sul
acontecem os jogos de volta
das quartas-de-final. O Crê- ,

mio, que venceu o primeiro
jogo por 2xI, recebe o Juven
tude precisando apenas de um

empate. O Inter também está
em situação mais cômoda, já
que venceu a Ulbra por 4xl
no primeiro confronto, fora de

ESPANHA

Lesão pode tirar,
meia Ronaldinho
O meio-atacante Ronaldinho Gaúcho

corre o risco de defender o Barcelona ape-.
nos no próximo temporada. O jogador so
freu uma ruptum muscular no coxo direito
e, de acordo ,roni o departamento médico
do clube espanhol; ficará afastado por cer
co de 45 dias. A último rodado do Campeo-
nato Espanhol acantece no dia 18 de maio, '

em cimo do prazo porn o retomo. O meia
ataconte poderio ainda seraproveitado três
dias depois, coso o Barcelona se classifique
porn o decisõo dá Uga dos Campeões,
marcado poro o dia 21 do próximo mês.'
O brosileiro,-tinha ;participodo:Rormal
mente dos dois últimos treinos.

� _'"'� •• y",,,.: ., c /:.�_k�'�fr""'<"�···

O Internacional só precisa empatar com a Ulbra poro se garantir no semifinal do Campeonato Gaúcho

Imbróglió "9 Carioca
Três times bri

fd9is vão poro Se

preciso lJ�ocer e t
Moreira e Mésqui
ra escapa se vencer
vencer por mais de

....' I(de'dife
rença. E este sai se ganhar e .. o Cardoso

casa. Em Santa Maria, o Inter- de diferença. E, em Caxias do
nacional precisa vencer o Sa- Sul, quem vencer de Caxias

pucaiense por mais de um gol e São José fica com a vaga, já

O brasileiro Felipe Massa, do Fer
rari, fechou o primeiro dia de ativida
des poro o GP do Bahrein como o mais
rápido. Nos tempos combinados dos
Mos sessões livres, o ferrarista regis
trou 1 mili31s420, superando seu com

panheiro, Kimi Rãikkiinen, em cimo de
1 segundo. O melhor tempo do piloto ,UGA FUTSAl-
brasileiro foi registrado já no final da H-o-je--------_--'-,�-
dia, quando ele foi poro o pista tentar, tOh '- Ulbm x Colegial (Sporty)
�:I��:,���uSaf��ó���om:;�·n���:s��- 19h - Corti,anO/UCS x Horizontina
colocando Nico Rosberg em terceir� Seg�nda-!eira, ,

'

nos tempâs,tom.lliDodos;,lI�,openos OSt1,��� ,,-�P.�:l� -: AI't!Ires",�C,aboJ[io \"
de Rãikkiinen. 20h15 - Minas x Unisul

que o primeiro jogo fbi txt.
No Paraná, os quatro jogos

acontecem em Curitiba. Pelo

Grupo A, o Atlético precisa
apenas de um empate com o

Iraty para se garantir. O Pa
raná enfrenta o Engenheiro
Beltrão e também depende
de um empate. Quem vencer

neste confronto, se classifica.
No B, o Toledo, já classifica,
enfrenta o Coritiba, que preci
sa vencer para se garantir. Já o

J. Malucelli tem de ganhar do
Adap em casa e torcer contra

o Coxa.

Q�MUtA 1

Massa é o mais
veloz no 1 o dia

O CORREIO DO POVO mSABADO. 5 DE ABRIL DE 2008

CAMPEONATO PAULISTA
19" Rodada

Amanhã

16h - Santos x Ponte Preta

16h - São Paulo x Juventus

16h - Barueri x Palmeims

16h .. Noroeste x Corinthians
16h - Guarani x Rio Preto

16h - Sertãozinho x Portuguesa
16h - São Caetano x Mimssol

16h - Marmo x Rio Claro

16h - Paulista x Bmgantino
16h -Ituano x Guamtinguetá
Classificação: Guamtinguetá 37,
Palmeims 37, São Paulo 35, Ponte
Preto 34.

CAMPEONATO CARIOCA
8" �odada da Taça Rio

Hoje
15h30 - Mesquita x Duque de Caxias

15h30 - Resende x Cardoso Moreim
15h30 - Mocaé x Americano .

15h30 - Cubofriense x Volto Redonda
. 15h30,- Friburguense x América

.

15h30 - Botofogo x Boavista
Amanhã

16h - Vasca x Flamengo
16h - Fluminense x Madureim

Classificação
Grupo A: Flamengo 16, Fluminense
16, Volta Redonda 10, Duque de
Caxias 9.

, Grupo B: Botafogo 21, Vasco 15,
Madureira 10 e Resende 10.

CAMPEONATO GAÚCHO
Quartas-de-final

Jogos de Volta
Hoje
16h -Internacional x Ulbra

18h15 - Coxias x São José
Amanhã
16h - Grêmio x Juventude

18h30 -Internacional x Sapucaiense

CAMPEONATO PARANAENSE

6" Rodado - 2" fase

Amanhã

15h45 - Curitiba x Toledo

15h45 - J. Malucelli x Adap .

15h50 - Atlético x Iraty
15h50 - Pamná x Eng. Beltrão
Grupo A: Atlético 9, Pamná 9, Eng.
Beltrão 7 e lruly 4.
Grupo B: Toledo 11, Coritiba 7, J.
Malucelii 6 e Adcip 2.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

� O CORREIO DO POVO
SABADO, 5 DE ABRIL DE 2008 PUBLICIDADE---------

lá muito fácil dirigir um Gol.

-----,

JETTA 170cv
Para quem se contenta com muito

'.6 Air bags
• Ar-condicionado climotronic de 2 zonas
• Direção-hidráulica com controle de intensidade
relacionado à velocidade

• Indicador do desgaste das pastilhas dos freios
• Programa eletrônico de estabilidade (ESP), inclui
sistema antitravamento
de-rodos (ABS), bloqueio eletrônico difer. (EDS)
e controle de tração (ASRt

• Regulador de velocidade
• Regulagem dinâmica do facho do farol
• Revestimento dos bancos em veludo, estampa "Maxima'
• Radas de liga leve 16' (Ailanta)
• Volanle de direção com 3 roias muhifunçâo
(rádio / computador bordo)

O�l11fci)l10, aesign e tecnologia à sua disposição.
.... - - -.'_'_ - - - - - �- - - - - -

SEMINOVOS QUALIFICADOS. A GARANTIA DA MELHOR NEGOCIAÇÃO .

www.vw.com.br. Fínanciamento está sujeito a aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade cam O PROCONVE (Programa'de Controle de Poluição deAr por VeiculosAutomotores). Ofertasválidas até 05/04/2008 ou enquantodurarem os estoques, aqua ocorrer primeiro. Gol City 1.0 2 portas Total Flex, ano modelo 200812008 (cód. 5w1114) com preço á vista de R$ 25.390,00 [Preços anunciados de veicules com venda direta (intemet), sem troca] ou financiado com entrada de 60% (R$ 15.234,00) + 12parcelas de R$.934, 91. Taxa de juros 0,20% a.m., 2,43% a.a. Tolal da operação: R$ 26.;>60,92. CET maximo para esta operação de 22,58% a.a. IOF e Te Inclusos na operação e no CET. Taxa de juros 1,23 a.m. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem limite dequilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em cornponentes' internos de motor e transmissão (exceto Kombl, limitada a 80.000 km). � necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa. não condizentenecessariamente com os modelos ofertados. Em casa de dúvida, consulte sua concessionária Volkswagen.

1 I I· I I
.

IC-apln2:al ,Caçador Curitibclno, Rio do Sul loges São Joaquim..., 3$55 2'255 49 SS611111 493241 2411 41 3521 0200 49 3221 �lOO 49 3233 0899
Caraguá Auto Elite

Uma relação de confionço .

.,�������������������"""
• 60 meses para pagar*. Antes de comprar, compere e Venha fazer um Best Drive 9 ���liBl"

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Jaroguá do Sul

4732746000
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